
 

1 

 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Examensarbete vt13 
15 HP 

 
 
 

 
 

    
 

 

 

 

EX
A

M
EN

SA
R

B
ETE 

Cross-Laminated Timber 
– En fallstudie av Hyttkammaren samt en jämförelse med 
prefabricerat betongelement ur platsomkostnadsperspektiv 

Mirnes Islamovic 

 

Halmstad 2013-05-14 

Byggingenjörprogrammet 180 

HP 



 

2 

Abstract 

 

Sweden has a vast amount of forestry. 70% of Swedish exports consist of wood based 

products. These of consist of cross-Laminated Timber elements which are made of wood, but 

their use are not as high in Sweden as on the rest of the continent. 

To find out more about CLT technology I studied a diverse array of literature and conducted 

several interviews. Since the aim of the report was to compare the CLT technology with 

prefab concrete elements I had to study the technique as well.  

To get an accurate result during my comparison of the two techniques I chose a multistory 

building that is built using the CLT-technique, and later I illustrated the same building but 

built instead with prefabricated concrete elements. The main point of comparison was the 

assembly, lifting equipment’s and access to the worksite. What are the differences related to 

indirect costs between those two techniques? 

In this report I examined wall construction and slabs, and what the indirect costs would be 

until the building is fully constructed.   

My conclusion is, that in this project, the indirect costs were lower using CLT than they 

would have been we had built with prefab concrete elements, if you consider only the on-site 

costs with this method, the raising of funds, assembly and access points to the site. I do not 

think it is sufficient to say that this technique is more profitable for an entrepreneur. Because I 

was interested solely in what the wall construction and floor space costs amounted to until the 

building process was complete. I took no account of other elements that will complement the 

installation. It requires more detailed study throughout the project in order to determine which 

technique is ultimately more profitable. 

With Cross-Laminated Timber it doesn’t take a long time to set up a multistory building 

compared with prefabricated concrete elements and that’s why you can save money and time 

during the construction period. If a building is quickly constructed this keeps down storage 

and labour costs.  

To ponder on why CLT isn’t used in Sweden so much, I can just do some speculations and 

say it can depend on many factors, perhaps it’s too expensive for the duration of the whole 

project, or that it’s not common to try some new technique there we don’t have any 

experience with. That’s why we choose to build with those things we know how they work 

and what they will cost us. I didn’t get a really good answer to this question.  

My recommendation is that more future studies should be carried out in regards to this 

technique and to find out what can work on to see if it would be viable for Sweden to make 

wider use of this technique.  
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Förord 
Detta examensarbete har skrivits vid institution för Byggprogrammet på Halmstad Högskola 

under vårtermin 2013. Arbete motsvarar 15 hp och är avslutande projekt för 

Byggingenjörsprogram 180 hp, med inriktning internationell byggproduktion och 

projektledning. Idén uppkom under min utlandsstudie i Österrike där jag för första gången 

kom i kontakt med Cross-Laminated Timber.  

Jag vill rikta stor tack till min handledare Åke Spångberg som har hjälpt mig med 

handledning under arbetets gång. Ett särskilt tack riktas till Christer Johansson på Abetong 

AB, Pierre Landell på Fristadshus AB och Ingrid Forssell, Kopparstaden AB, som hjälpte mig 

oerhört mycket med information- utan er hjälp hade inte denna rapport blivit till. Vidare vill 

jag tacka alla andra som har ställt upp för intervjuer, informationer och kontakter. 
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Sammanfattning  

Sverige är ett skogsland och nästan hälften av arean är täckt med skog. Vi exporterar 70 % 

trävaror i olika former. Cross-Laminated Timber är element som är tillverkad av trä men deras 

användning är inte så stor i Sverige som på kontinenten. 

Att få veta mer om CLT-teknik så har jag studerat olika litteratur och utfört intervjuer. 

Eftersom rapporten gick ut på att jämföra CLT-teknik med Prefab betongelement fick jag 

studera denna teknik också. För att kunna jämföra användande av CLT med prefabricerat 

betongelement i ett projekt så valde jag ett flervåningshus som heter Hyttkammaren och är 

byggt med CLT-element. Vikten av studien kring Hyttkammaren och platsomkostnaderna var 

kring montering, etablering, lyftmedel samt åtkomligheter till arbetsplatsen. Jag avgränsade 

mig enbart till väggkonstruktion och bjälklag samt hur kostnaderna skiljer sig mellan CLT 

och Prefab betongteknik fram till dess man har monterat byggnaden klar. 

Efter att jag har fått platsomkostnaderna för hela projektet från entreprenören som utförde 

arbete på Hyttkammaren, så har jag tagit ut de relevanta data och enbart räknat fram till dess 

att byggnaden är färdigmonterad. När jag har tagit de relevanta kostnaderna så var jag också 

tvungen att illustrera Hyttkammaren byggd med Prefab betongelement och se hur kostnaderna 

skulle ha påverkats då. Med illustration menar jag att jag valde en väggkonstruktion och 

bjälklag som skulle motsvara CLT vägg-och bjälklag typer men också en väggtyp som är 

vanligast att använda när man bygger flervåningshus med Prefab betongelement.  

Min slutsats är att just i detta projekt var det billigare med CLT-element än om man hade 

byggt med Prefab betongelement, om man tänker enbart på platsomkostnaderna med tanke på 

etablering, lyftmedel, montage samt åtkomlighet till byggplatsen. Jag tror inte att det är 

tillräckligt för att säga att denna teknik är mer lönsam för en entreprenör. Jag tog ingen 

hänsyn till andra moment som ska komplettera monteringen. Saker såsom invändig 

beklädnad, utepanel, tak och annat. Hade jag räknat med dessa saker hade kostnaderna säkert 

sett annorlunda ut. Det krävs en mer detaljerad studie under hela projektets gång för att 

avgöra vilken teknik som är absolut lönsammast.   

CLT går snabbt att montera och att justera. Man vinner mycket tid på det och sparar pengar, 

men senare när man ska komplettera dessa element med beklädnad då tappar man den tiden 

som man har vunnit under monteringsskedet. Prefab betongelement går långsammare att 

montera, men efter montaget då återstår det inte mycket av arbete innan byggnaden är 

inflyttningsbar. Åtkomligheter till byggplatsen kan också spela stor roll när man tänker på 

platsomkostnader. Har man lätt att komma till med material och redskap, och kan placera 

bodar på byggmarken så blir kostnader lägre. 
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1.0 Inledning  

 

1.1 Bakgrund 

Trä är ett byggmaterial som har använts länge i Sveriges bygghistoria,1men det fanns också en 

tid då byggande med trä av höga konstruktioner var förbjudet, och det skulle dröja 120 år 

innan förbudet skulle upphävas.2 Trä har en stor fördel jämfört med andra byggmaterial då det 

är ett förnybart material som binder koldioxid till sig. Detta gör det till ett väldigt populärt 

material i dagens läge 3. 

Sverige är ett skogsland där nästan hälften av arean är täckt av skog. Det produceras ca 17 

miljoner m3 trävaror för export (70 %) och resten stannar i landet för inhemskt bruk.4  

Sedan ändringen av brandnormer under 1990-talet började man bygga med trä igen. Det var 

inte bara nya brandnormer som bidrog till att trä blev populärt som byggmaterial, det var 

också så att miljöintresset steg och klimatfrågorna togs på allvar, något som fick politikerna 

och andra beslutsfattare att ändra sig när det gäller att bygga med trä.5 

En särskild ökning som har skett är byggande med prefabricerade massiva träelement. 

Prefabricerad betyder att produkten förtillverkas oftast i inomhusklimat, dvs i en industrilokal. 

 

Massiva träelement som används till väggar, bjälklag och tak uppstår vanligen genom att man 

limmar ihop skikt av korslagda brädor och detta kallas for CLT(Cross -Laminated Timber på 

svenska Korslim-trä).   

 

Enligt tillverkarna finns det många fördelar med att använda sig av massiva träelement. 

Dessa erbjuder inte bara ett snabb uppbyggande utan också stora möjligheter att kombinera 

med annat material.6 Trots sin vikt har de bra bärförmåga och brandmotstånd jämfört med 

betongelement. Byggtiden är kortare och materialet är väldigt lätt att bearbeta eller göra små 

justeringar i, om omständigheter kräver det.7 

 

Olika tillverkare erbjuder olika typer av massiva träelement. Man kan få prefabricerat 

träelement där allt är inbyggt på fabriken, det enda arbetet som återstår på arbetsplatsen är 

montering samt in - och hopkoppling av installationer.  

Man kan också välja en annan typ av massiva träelement där man får komplettera med 

isolering, invändigt gips, ytterpanel och liknande på byggarbetsplatsen.  

 

Platsomkostnader är de kostnader som uppstår under ett projekt och som har en bred 

omfattning. Dessa kostnader ansvarar projektledare/platschef för och de varierar från projekt 

till projekt. Dessa platsomkostnader som uppstår kan vara 10 % av hela 

                                                           
1 http://www.traguiden.se/TGtemplates/GeneralPage.aspx?id=911 (Hämtat:2013-02-21) 
2 C. Erikson, M. Amrén. Sverige bygger åter stort i trä- 55 exempel på modern träbyggnadsteknik i stora 

konstruktioner. Sveriges Träbyggnadskansli.2008 
3 http://www.traguiden.se/TGtemplates/GeneralPage.aspx?id=950 (Hämtat: 2013-02-21) 
4 http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1051&contextPage=1048 (Hämtat:2013-02-22) 
5  C. Erikson, M. Amrén. Sverige bygger åter stort i trä- 55 exempel på modern träbyggnadsteknik i stora 

konstruktioner. Sveriges Träbyggnadskansli.2008 
6 http://www.martinsons.se/default.aspx?id=7036 (hämtad: 2013-02-22)  
7 http://www.martinsons.se/default.aspx?id=7036 (hämtad: 2013-02-22) 

http://www.traguiden.se/TGtemplates/GeneralPage.aspx?id=911
http://www.traguiden.se/TGtemplates/GeneralPage.aspx?id=950
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1051&contextPage=1048
http://www.martinsons.se/default.aspx?id=7036
http://www.martinsons.se/default.aspx?id=7036
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produktionskostnaden.8 I vissa fall kan platsomkostnaderna vara betydligt högre på grund av 

att arbetsplatsen är liten och man måste därför beställa det mesta av utrustningen och material 

just-in time. Eller om arbetsplatsen ligger centralt och då måste man kanske spärra en del av 

gator och det kostar också en del pengar.  

När vi talar om platsomkostnader menar vi oftast allt från etablering (bodar) till den typ av 

utrustning samt transportmedel som ska användas under projektet. Men det är också 

byggteknik som spelar en avgörande roll i det hela. Vilken typ av byggteknik man använder 

sig av i projekt kan vara avgörande för de platsomkostnader som uppstår. 

I detta examensarbete är jag intresserad av hur massiva träelement producerade av Cross-

Laminated timber (CLT) skiljer sig åt i platsomkostnadsperspektiv jämfört med 

prefabricerade betongelement. 

 

Jag valde i mitt examensarbete att studera CLT-teknik och titta på platsomkostnader på grund 

av att jag är intresserad av hur mycket kostnaderna skiljer sig åt vid byggande med CLT 

istället för traditionell byggteknik, så som Prefab betongelement. På kontinenten byggs det 

mycket mer med CLT än här i Sverige, så med detta examensarbete vill jag se om just 

platsomkostnader är en anledning till att man väljer mer traditionell byggteknik än CLT, som 

är nytt och som man inte har mycket erfarenhet av. Eller är det bara så att vi människor har 

svårt att lämna det gamla bakom oss och börja med något nytt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 E. Jacobsson och V. Jacobsson. Kostnadsoptimering genom skiftarbete. Examensarbete/Institutionen för bygg-

och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola 2012:72 
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1.2 Syfte 

Studera byggteknik med CLT för att identifiera platsomkostnader speciella för tekniken. 

Belysa kostnaderna i förhållande till traditionell byggteknik med Prefab betong.  

 

1.3 Frågeställning 

– Vilka av byggteknikerna är mer lönsamma med tanke kring platsomkostnader för en 

entreprenör? 

– Hur ser platsomkostnader ut vid respektive byggteknik? 

 

1.4 Metod 

Metoden som har används är följande: 

- Jag har gjort litteraturstudier 

- Samlat in olika material (tidningsartiklar, böcker etc. )  

- Internetsökningar så som Google scholar 

- Fältstudie av Hyttkammaren som utfördes genom insamling av uppgifter  

- Beskrivning av byggteknik som används i fallet hyttkammaren  

- Databaser - Compendex och Diva där man med hjälp av sökord fick relaterade artiklar  

- Ett projekt har studerats och jämförts ur två olika byggtekniksynvinklar.  

- Som en sista del av metoden har jag intervjuat fyra projektledare som var ansvariga 

för eller har erfarenhet av de två respektive byggteknikerna. 

 

1.5 Avgränsning  

Jag har avgränsat mig till enbart prefabricerade betongelement och CLT som komponent 

d.v.s. CLT-komponent får kompletteras ytterligare med byggmaterial såsom ytterpanel 

(fasad), isolering samt invändig beklädnad. Denna komplettering sker direkt på 

byggarbetsplatsen. Dessa två elementtyper gäller enbart väggkonstruktion och eventuellt 

bjälklag till flervåningshus. Avgränsningen gäller också enbart ur platsomkostnadsperspektiv, 

med tanke på: transport, lyftmedel, etablering, resurser, utrustning och åtkomlighet. 

Ingen hänsyn har därmed tagits till övriga kostnader, exempelvis tillverkningskostnad av 

element eller vidare komplettering av element. 
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2.0 Platsomkostnader  

Platsomkostnader eller som det också heter indirekta kostnader är de kostnader som inte kan 

kopplas direkt till en kostnadsbärare. De består av olika typer och varierar från projekt till 

projekt. Mycket beror på vad som byggs och vart byggplatsen är beläggen. 9 

Platsomkostnader inkluderar allt från bodetablering till andra hjälpmedel som ska användas 

under byggtiden. Här under ska jag enbart nämna några olika typer av platsomkostnader och 

deras användning. 

- Byggstaket/Inhägnad 

Det är av stor vikt att arbetsplatsen är säker och att inga obehöriga kommer in. Det ska ske 

på sådant sätt att förbipasserande inte skadas samt att inbrottsrisken minimeras.10 Denna 

kostnad varierar på storlek av arbetsplatsen och längden på byggtiden.  

 

- Provisoriskväg 

En del av platsomkostnader är provisoriskväg där man kan röra sig med material och 

annat. Även placering av bodar ska ske på en stadig markyta. Kostnader kan variera 

beroende på projektet, kanske det ingår i projektet att ytan ska hårdgöras. Om ytan inte 

ska hårdgöras då måste man också återställa marken efter man är klar med projektet och 

då bli kostnader en engångssumma. 

 

- Bodar  

Bodar har man för att arbetarna ska kunna äta, byta om etc. men fungerar även som kontor 

för platschefer där man har möte och hanterar ritningar. Kostnader varierar från antal 

bodar samt längden på byggtiden  

 

- Lyftmedel  

Lyftmedel avser alla redskapen som ska underlätta för arbetarna att utföra arbete lättare 

och säkrare. Det kan vara allt från en stor kran till en vanlig lift. Kostnader på olika 

lyftmedel beror på deras storlek och användningstiden.  

 

- Containers  

För att förvara verktyg på en säker plats så har man en container där man har alla verktyg 

och diverse. En container brukar man oftast hyra och kostnader beror också på längden av 

användandet. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 E. Jacobsson och V. Jacobsson. Kostnadsoptimering genom skiftarbete. Examensarbete/Institutionen för bygg-

och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola 2012:72 
10 E. Jacobsson och V. Jacobsson. Kostnadsoptimering genom skiftarbete. Examensarbete/Institutionen för bygg-

och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola 2012:72 
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2.1 CLT (Cross-Laminated Timber) 

 

2.1.1 Historia om CLT 

Den inledande produktionen av CLT började i början av 1990-talet i Schweiz (Lausanne och 

Zürich). Under 1996 tog Österrike över och med hjälp av industrin och akademiska 

forskningsinsatser utvecklades det moderna CLT. 11 I några år gick utvecklingen långsamt, 

men började sedan drastiskt att öka i början av 2000-talet. Detta tack vare en bättre marketing, 

men också tack vare att företagarna började tänka mer på miljö och bygga ”grönt”. 

Den typ av byggnader som byggs är oftast flervåningshus, industribyggnader, familjehus och 

kontorsbyggnader. De ledande landen vad det gäller att använda CLT är Österrike, Tyskland, 

Schweiz, Storbritannien, Norge och Sverige.  

 

 

 

2.1.2 Produktbeskrivning 

Cross -Laminated timber är ett massivt träelement som tillverkas av korslagda brädor eller 

lameller som de ibland kallas för. Tekniken att tillverka dessa element är att man limmar ihop 

granplankor i vartannat skikt korslagt. Krav och syfte avgör om det bli 3,5,7 eller fler skikt. 

Det minsta antalet skikt är 3 och det ska vara udda antal skikt.12 Denna teknik bidrar till högre 

bärighetsförmåga och lägre deformation. Limmet som används är PUR (Polyuretan), det är 

formaldehydfritt och miljövänligt.13 

Användning av torra brädor bidrar till att man undviker sprickor, svullnader och krympning. 

Den optimala fukthalten är 12 % (+/- 2).14 

Längden, bredden och tjockleken varierar från olika leverantörer men är också begränsad av 

produktion, transport och uppförande.15 De flesta CLT-element kännetecknas av en fast längd 

som är mellan 16 och 20 meter och en bredd på 3 meter.16 Väggelement kan däremot variera 

från 57 mm till 161 mm.17 

 

 

 

 

                                                           
11 Crespell Pablo & Sylvain Gagnon, 2010 
12 Andrea Frangi, 2008 
13 http://www.woodsolutions.com.au/Wood-Product-Categories/Cross-Laminated-Timber-CLT (Hämtat: 2013-

02-21) 
14 (Crespell & Sylvain, 2010) 
15 Andrea Frangi, 2008 
16 J.W. G van de Kuilen, A. Ceccotti, Zhouyan Xia, Minjuan He, 2011 
17 http://www.woodsolutions.com.au/Wood-Product-Categories/Cross-Laminated-Timber-CLT (Hämtat:2013-

02-21 ) 

http://www.woodsolutions.com.au/Wood-Product-Categories/Cross-Laminated-Timber-CLT
http://www.woodsolutions.com.au/Wood-Product-Categories/Cross-Laminated-Timber-CLT


 

12 

2.1.3 Tillverkning av CLT 

Först läggs brädor i en ugn for torkning och att uppfylla den önskade fuktkvot, som ska vara 

12 % (+/- 2) se figur 1. Efter torkning av brädor så gör man en visuell eller maskin 

hållfastighetssortering av brädor enligt figur 2.  

 

 

 

 

 

 
  

 

 
Figur 1. Torkning av brädor   Figur 2. Sortering av brädor 

 
 

Efter de två första behandlingar dvs. torkning och sortering, följer kapning av de delar som 

kommer påverka statik och utseende. När man har kapat ut de delarna så sliper och hyvlar 

man brädor tills den önskade tjockleken är uppnådd. Se figur 3. När man uppnår den önskade 

tjockleken följer limning av brädor. Man limmar brädor korslagt 90° till varandra se figur 4.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Figur 3. Kapning av brädor    Figur 4 limning av brädor  

 

Efter man ha gått igenom limnings process då återstår det inte många moment innan man har 

fått ett färdigt element. Det återstår att pressa de korslagd limmade brädor. Det görs med hjälp 

av hydraulik eller vacuum press, se figur 5. Nu det sista som återstår är små justeringar av 

kanter så som man kan se enligt figur 6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Pressning av korslagda brädor   Figur 6. Justering och avslutning 

 

 

Figurer ovan är hämtad  från www.brettsperrholz.org 
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2.1.4 CNC och fräsning  

När brädorna har limmats ihop och passerat en varmpress där de pressats med 6 N/mm 2,18 är 

produkten färdig för CNC-bearbetning. CNC-teknik medför hög noggrannhet vid håltagningar 

för dörrar och fönster, medan fräsmaskinen används för håltagningar av installation och 

serviceledningar. 

 

Bild.1 CNC maskin under arbete  

  
 

2.1.5 Brandmotstånd  

Om man jämför CLT med annat byggmaterial så har det mycket bättre brandmotstånd än 

betong eller stål. När CLT utsätts för eld så bildas ett skyddslager kallat kollager runt 

materiella kärnor. Kollager förhindrar respektive fördröjer förbränningen av material och 

motverkar flamutbredningen.19 

Att elden har låg inträngningshastighet beror bland annat på det isolerande kolsiktet som 

bildas av eldslågor.  

Enligt företaget KHL som är en av ledande inom CLT produktion så är förbränningshastighet 

0,76 mm/min.20 

 

 

                                                           
18 
http://www.klhuk.com/media/33471/klh_component%20catalogue%20for%20cross%20laminated%20timber_
version%2001_2011.pdf (Hämtat :2013-02-22) 
19 http://www.binderholz-bausysteme.com/fileadmin/books/de/BBS_Brandschutz_de/index.html 
(Hämtad:2013-02-22) 
20 http://www.woodsolutions.com.au/Wood-Product-Categories/Cross-Laminated-Timber-CLT (Hämtat:2013-
02-21) 

http://www.klhuk.com/media/33471/klh_component%20catalogue%20for%20cross%20laminated%20timber_version%2001_2011.pdf
http://www.klhuk.com/media/33471/klh_component%20catalogue%20for%20cross%20laminated%20timber_version%2001_2011.pdf
http://www.binderholz-bausysteme.com/fileadmin/books/de/BBS_Brandschutz_de/index.html
http://www.woodsolutions.com.au/Wood-Product-Categories/Cross-Laminated-Timber-CLT
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2.1.6 Användningsområde  

Användningsområdet är brett för CLT, man kan använda materialet i bjälklag, väggar och 

yttertak.21 

Att elementen är självbärande gör dem väldigt populära på marknaden när det gäller att bygga 

med trä. Deras fördel är att de skapar stora ytor och öppna planlösningar, något som ger 

arkitekter möjligheter att kombinera CLT med annat material. 

 
 
 
 
 

Figur 7. Väggarna av CLT 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Bjälklag och yttertak av CLT  

 

 

 

 

                                                           
21 http://www.proholz.at/forschung-technik/werkstoffportraits/die-holzmassivbauweise-am-beispiel-von-
brettsperrholz/ (Hämtat: 2013-03-21) 

http://www.proholz.at/forschung-technik/werkstoffportraits/die-holzmassivbauweise-am-beispiel-von-brettsperrholz/
http://www.proholz.at/forschung-technik/werkstoffportraits/die-holzmassivbauweise-am-beispiel-von-brettsperrholz/


 

15 

 

3 Bjälklag och väggar 

3.1 Bjälklag 

Bjälklag av CLT kan användas i olika typer av byggnader allt från småhus till flervåningshus, 

samt på de byggnader där krav för hög bärighet, brandskydd och ljudisolering ställs.22 

Fördelar vid användning av bjälklag gjord av CLT är följande: 

- hög bärförmåga 

- klarar stora spännvidder 

- stabiliserar byggnaden 

- kan utföras med hög prefabriceringsgrad 

- den låga vikten ger den fördelar kring grundläggning, transport- och montering. 

- enkla håltagningar samt infästningar 

- man kan använda det som synlig träyta 23 

Oftast kompletteras bjälklag av CLT med annat material så man uppfyller de krav som ställs 

när det gäller, brand, ljud och värme. Det bästa sätt att uppfylla dessa krav är att förse bjälklag 

med ett undertak och/eller övergolv.  

Har man ett undertak så uppfylls inte bara de ställda kraven utan man döljer installationer för 

el, ventilation, vatten och sanitetsledningar. Det finns många olika typer av undertak, de som 

oftast används inom bostäder är fasta, tyngre och ej öppningsbara. De består av två lager 

gipsskivor och mineralull och kan platsbyggas eller beställas som ett prefabricerat element där 

allt redan är inbyggd i fabriken. Det gäller också övergolv, om man inte vill att träytor syns så 

kan man lägga en plastmatta eller parkett. På detta sätt får man ännu bättre ljud-, brand -och 

värmeisolering samt en modernare design på golvytan. 

För att monteringen ska gå så snabbt och smidigt som möjligt, så levereras bjälklag med 

färdiga infästningspunkter och lyftstroppar. De kan lyftas direkt från transportbilen och börja 

monteras.  

 

I detta kapitel ska jag nämna enbart två typer av bjälklag: Plattbjälklag och Kassetbjälklag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
22 http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1332 (hämtat: 2013-02-27) 
23 http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1332 (hämtat: 2013-02-27) 
 

http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1332
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1332
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3.1.1 Plattbjälklag 
 

Plattbjälklag är ett bjälklag som är byggt av flera skikt korslagda skivor (CLT). Denna typ av 

bjälklag används oftast vid spännvidder upp till 6 meter.24Tjockleken på denna typ av bjälklag 

är mellan 95 och 154 mm. Olika skikt, tjocklek, och vikt kan man se i tabell 1, medan tolerans 

på längden, tjockleken och bredden kan man se i tabell 2. 
 

 

 

 

 

 

 

   Bild.2 Montage av CLT-plattbjälklag  

 

Tabell 1. Data för Bjälklag  

Bjälklag av CLT 
 

Tjocklek 

(mm) 
Egenvikt 

(kg/m2) 
 

3 skikt 72 34 

3 skikt 82 38 

5 skikt 95 43 

5 skikt 120 55 

5 skikt 125 57 

5 skikt 145 66 

7 skikt 178 81 

 

Tabell 2. Tolerans på längd, bredd och tjocklek  

Dimension Mått 

(mm) 

Toleranser 

(mm) 

Längd 0-12 000 ± 2 

Bredd 300-1200 ± 2 

Tjocklek 72-178 ± 0,5 

                                                           
24 http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup2spalt.aspx?id=7486 (Hämtat: 2013-02-28) 

http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup2spalt.aspx?id=7486
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Tabell 3. Spännvidder som redovisas  

 Bjälklagstyp 

Flerskikts massivträskivor 

Spännvidder (m) 

Bostäder/kontor 

L/300 L/600 

 

Tjocklek 72 mm, 3 skikt 2,5 - 

Tjocklek 95 mm, 5 skikt 3,1 2,5 

Tjocklek 120 mm, 5 skikt  3,8 3,1 

Tjocklek 145 mm, 5 skikt  4,4 3,7 

Tjocklek 178 mm, 7 skikt  5,1 4,5 

 

Tjocklek 72 mm, 3 skikt 3,1 - 

Tjocklek 95 mm, 5 skikt 4,2 3,5 

Tjocklek 120 mm, 5 skikt  4,4 3,8 

Tjocklek 145 mm, 5 skikt  4,9 4,3 

Tjocklek 178 mm, 7 skikt  6,0 5,4 

 

För att man ska uppnå BBR:s krav för brand, ljud och värme så kompletteras oftast CLT-

bjälklag med ett undertak i form av en eller två lager av gipsskivor på glespanel, isolering och 

balkar. Vill man inte ha en synlig träyta så kan också golvet täckas med plastmatta eller 

parkett. Undertak är inte bara bra för ljud-, brand- och värmeisolering utan där kan också 

olika installationer och rör döljas. Dessa undertak kan vara tunga eller lätta, stel infästa, 

fjädrande upphängda, fribärande, isolerade och/eller absorberande.25 

Den typen av undertak som används i bostäder är tyngre med fast inspänning och är inte 

öppningsbara. Undertak som används i bostäder består av en isolering av typ mineralull, och 

ett eller två lager gipsskivor som är fastskruvade på en glespanel26. Den typen av bjälklag kan 

man se i tabell 4 samt uppgifter om brand och ljudkrav. 

I kontorsmiljö är det vanligare med lätta öppningsbara undertak av modell Combison. Det ser 

man i tabell 5. 

                                                           
25 http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=7446&contextPage=5955 (Hämtat: 2013-03-28) 
26 http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=7446&contextPage=5955 (Hämtat: 2013-03-28) 

http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=7446&contextPage=5955
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=7446&contextPage=5955
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Tabell 4. Bjälklagstyp för bostäder.  

R = Luftljudsnivå 

L = Stegljudsnivå 

Bjälklagstyp Utförande Vertikal ljudisolering 

(dB) 

Brand-

klass 

     

Total höjd 
(mm)  

Undertak 
(mm) 

Fribärande 
undertak 

 
 

Nedpendlat 
undertak 

 

L R  L R 

 
Undertak med:  
110 mm flerskikts 
massivträskiva 
2x95 mm mineralull 
34 mm glespanel 
13 eller 2x13 mm gipsskiva 

395 13 gips 53 
(+4) 

66 (-2)  
 

63 (+7) 56 
(-6) 

REI60 

        

408 2x13 gips 49 
(+3) 

68 (-2)  
 

61 (+7) 58 
(-6) 

REI60 

        

437 13 gips 49 
(+4) 

67 (-1)  
 

62 (+7) 56 
(-6) 

REI60 

450 2x13 gips 49 
(+4) 

69 (-1)  
 

60 (+7) 58 
(-6) 

REI60 

 

Tabell 5. Combison är ett isolerande och absorberande undertak med vikten 9 kg/m2 som används i 

kontor.  

Bjälklagstyp  Utförande Vertikal ljudisolering 

(dB) 

Brand-klass 

 
 
 

Total  

höjd 

(mm)  

 

 

 

Undertakstyp Tjocklek  

Undertaks- 

skiva 

(mm) 

 

 

Nedpendlat  

undertak 

 

 L R 

 
Undertak med 

Combison 

 500  Combison1 20 

 

 73 (-3) 48 (-2) REI60 

        

 700  Combison1 20 

 

 73 (-3) 48 (-2) REI60 

 500  Combison1 40 

 

 69 (-3) 52 (-2) REI60 

 700  Combison1 40 

 

 69 (-3) 52 (-2) REI60 
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3.1.2 Kassettbjälklag 

Kassettbjälklag är uppbyggt av samma princip som plattbjälklag, dvs. byggd av korslimmade 

skivor. Skillnaden är att denna typ av bjälklag består av liv- och underflänsar av limträ. Dessa 

i sin tur kompletteras med undertak samt isolering mellan livbalkar. 27 

 

 

 

 

 

 
Figur.9 Kassettbjälklag (Liv-och underflänsar) av CLT 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 
 

 Figur.10 Kassettbjälklag med undertak av CLT 

 

Kassettbjälklagets undertak kan vara fribärande eller fjädrande. Mer om olika typer av 

undertak för kassettbjälklaget framgår i tabell 6. Undertak består oftast av 100 mm isolering, 

glespanel och gipsskivor.28De levereras oftast utan beklädnad på undersidan så att utförande 

av installationsmoment sker utan några hinder.  

 I kassettbjälklagets hålrum dras ventilation och rörledningar, och det kan man göra på 

byggplatsen eller också förinstalleras sådant på fabriken så att de bara kopplas senare på 

byggarbetsplatsen.29 Vilken nivå på ljudklasser man vill uppnå beror på vilka typer av 

undertak och/eller övergolv man väljer. 

När man använder kassettbjälklag i bostadshus är de oftast fribärande, därför är 

spännvidderna mindre och så kan man använda innerväggar som upplag för 

kassetterna.30Innan man monterar innerväggar vilar kassetterna på stämp som är provisoriska. 

 

                                                           
27  http://www.martinsons.se/default.aspx?id=7045 (Hämtat:2013-02-27) 
28 http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=7414 (hämtat: 2013-02-27) 
29  http://www.martinsons.se/default.aspx?id=7045 (Hämtat:2013-02-27) 
30 http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=7446&contextPage=5955 (Hämtat: 2012-02-28) 

http://www.martinsons.se/default.aspx?id=7045
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=7414
http://www.martinsons.se/default.aspx?id=7045
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=7446&contextPage=5955


 

20 

Tabell 6. Kassetbjälklag med olika undertak. 

Bjälklagstyp   Utförande  Vertikal 

ljudisolering 

Brandklass 

Total 

höjd 

(mm) 

 Undertak 

(mm) 

Isolering 

(mm) 

  

        

 
Kassettbjälklag med fribärande undertak 

av glespanel med enkel eller dubbel 

gipsskiva 

 400  13 gips 200 stenull Hänvisas till 

material- 

tillverkaren 

REI60 

 

 

400  2x13 gips 200 stenull REI60 

 

 
450  13 gips 200 stenull REI60 

 

 450  2x13 gips 200 stenull  REI60 

 
Kassettbjälklag med fjädrande undertak 

av glespanel med enkel eller dubbel 

gipsskiva 

 500  13 gips 200 stenull   REI60 

 

500  2x13 gips 200 stenull REI60 

 
Kassettbjälklag med ned pendlat lätt 

undertak 

 
 

800  Combison1 200 stenull Hänvisas till 

material- 

tillverkaren 

- 

 

1000  Combison1 200 stenull REI60 
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3.2 Väggar 

Cross-laminated timber element (CLT) används både som yttervägg och innervägg.31 Det har 

en bra lastbärande och stabiliserade kapacitet samt att det tack vare den fuktbuffrande 

egenskapen ger ett bra inneklimat och en varm känsla att bo i. CLT har en bra 

byggnadsfysikalisk egenskap och är brandklassificerad enligt BBR:s krav. Den låga 

inbränningshastigheten gör det till ett bra byggmaterial när det gäller brand. Bärandeväggar 

REI 60, REI 90 byggs oftast med en gipsskiva på ytskiktet.32 

Vikten på dessa element för våningshus ligger mellan 300 och 2000 kg, och de är upp till sex 

gånger lättare än betong33. Leverans av dem sker med inbyggda lyftstroppar eller 

infästningspunkter för lättare och smidigare montering. Tjockleken är 72-95 mm men kan 

variera från olika leverantörer.  

 

Bild.3 Yttervägg av CLT   Bild.4 Innervägg med synlig CLT 

 

 

Nedan följer några tabeller som visar väggtyper av CLT med olika tjocklek, toleranser samt 

lastvärde. 

 

 

 

 

 

                                                           
31 http://www.proholz.at/forschung-technik/werkstoffportraits/die-holzmassivbauweise-am-beispiel-von-
brettsperrholz/ (Hämtat: 2010-03-01) 
32 http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1332 (Hämtat: 2010-03-01)  
33 http://www.structurlam.com/product/images/CLT_Design_Guide_Ver6.pdf (Hämtat: 2013-03-01)  

http://www.proholz.at/forschung-technik/werkstoffportraits/die-holzmassivbauweise-am-beispiel-von-brettsperrholz/
http://www.proholz.at/forschung-technik/werkstoffportraits/die-holzmassivbauweise-am-beispiel-von-brettsperrholz/
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1332
http://www.structurlam.com/product/images/CLT_Design_Guide_Ver6.pdf
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Tabell 7. Olika typ av träskivor med olika skikt 

Väggskivstyp Tjocklek 

(mm) 

Tyngd 

(kg/m2) 

Massivträskiva, 3 skikt 72 34 

Massivträskiva, 3 skikt 82 38 

Massivträskiva, 5 skikt 95 43 

 

 

Tabell 8. Mått på ytterväggar  

  

Mått 

(mm) 

 

 

Toleranser 

(mm) 

Längd vägg 

 

< 9 000 ± 2 

Höjd vägg 

 

< 9 000 ± 2 

Tjocklek 

 

72-95 ± 0,5 
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3.2.1 Isolering och ljudisolering 

Ytterväggar kompletteras med mineralull på utsidan samt en diffusionsspärr på isoleringens 

insida. Diffusionsspärr är egentligen inte nödvändig med tanke på att element av CLT är täta 

även mellan skarvar. Innerväggar kompletteras dock på båda sidor med mineraull och 

luftspalt.34 

För att minimera flanktransmission och ljudöverföring sätts en gummilist för dämpning av 

sådana typer av problem. Det kan man se på bilderna nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild.5 Vägg av CLT med isolering och gummilist (se pilar) för dämpning av ljud och 

flanktransmission  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 11. Här ser man dämpningar (se pilar) mellan bjälklag och vägg med hjälp av gummilist 

                                                           
34 http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1332 (Hämtat:2013-02-28) 

 

  

 

http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1332
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3.2.2 Anslutningar och ytor 

3.2.3 Anslutningar 

De vanligaste anslutningarna vid CLT är följande  

 Vägg mot syllen 

 Vägg mot vägg (rakt anslutet) 

 Vägg mot bjälklag 

 Vägg mot tak 

Vägg mot syllen 

Vägg mot syllen kan göras så att man fäster en regel på betongplattan med skruvar eller 

expanderbult. Det viktigaste här är att det är lufttätt och att fuktupptagningen bli förhindrad. 

För att uppfylla dessa två krav sätts en kapillärbrytande tätning. Tätningen sätts mellan 

betongplattan och regel samt mellan betongplatta och väggelement. Vägg mot syllen kan 

också ske på annat sätt. På betongplattan monteras en så kallad styrlist och på element fräses 

in en kanal som ska passa in i styrlisten35. Sedan återstår bara att skruva på, och skruvning ska 

ske i 35° lutning. Här gäller samma princip kring fukt och lufttäthet som med regel på 

betongplatta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Hur man skruvar vägg mot syllen vid montering  

 

 

 

                                                           
35 http://www.martinsons.se/default.aspx?id=7045 (Hämtat:2013-03-08) 

http://www.martinsons.se/default.aspx?id=7045
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Figur.13 Visar en vägg mot syllen  

 

 

Vägg mot vägg (rakt anslutet) 

Denna typ av anslutning kan ske med två olika fogar. Den ena består av en plywoodremsa 

som läggs i fräst spår. Så skjuts elementväggar ihop och med hjälp av den plywoodremsan 

hålls de ihop. Plywood skruvas från insidan av väggen och täcks sedan med en list. För att 

uppnå lufttäthet placeras en tätremsa innanför av plywoodremsan.36 

Den andra typen av fog består av en träfjäder som är byggd av plywood. Precis innan 

väggelementen skjuts eller sänks ihop mot varandra läggs en träfjäder i urfräsningen. 

Lufttäthet uppnår man med en fogmassa eller gummilist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur.14 Anslutningar vägg mot vägg  

 

    

    

  

                                                           
36 http://www.martinsons.se/default.aspx?id=7045 (Hämtat:2013-03-08)  

http://www.martinsons.se/default.aspx?id=7045
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Vägg mot bjälklag 

Först monteras undre väggelement, på de övre kanter där bjälklaget ska komma monteras en 

stödlist som är 45 *45 mm37. Stödlisten har två uppgifter och det är att agera som styrning 

under montering och att ta emot den tvärkraft som uppstår under skruvningen. Nu lägger man 

bjälklaget på väggelement och skruvar det rakt uppifrån. Ska man skruva ett annat 

väggelement på det bjälklaget så lägger man en listremsa för ljud - och flanktransmission 

innan man skruvar åt väggen. Skruvningen sker i 35° lutning och vill man göra skruvarna 

osynliga kan man spackla över det senare. 

 

 

Figur.15 Anslutning vägg mot bjälklag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 http://www.martinsons.se/default.aspx?id=7045 (Hämtat:2013-03-08) 

http://www.martinsons.se/default.aspx?id=7045
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3.2.4 Ytor 

Väggytor av CLT delas in i tre olika kategorier: 

 Non-visible quality (inte synlig yta) 

 Industrial visible quality (industri/synlig yta) 

 Domestic visible quality ( i bostaden synlig yta) 

 

Non-visible quality 

När vi talar om en icke synlig yta menar vi att båda sidorna är plankade. Denna typ av ytskikt 

rekommenderas enbart för icke-synliga konstruktioner. Här används lameller som är sorterade 

efter sin hållfasthetsklass, oftast är det C24.38 

 

 

 

 

 

 

 

B 

Bild.6 Non-visible quality  

 

Industrial visible quality 

Denna typ av ytor används oftast i industribyggnader och finns både som ensidigt eller 

dubbelsidigt synlig yta. CLT-element som används för dessa områden är gjorda av 

granlameller av B kvalitet. 39I vissa fall kan de vara fingerskarvade.  

 

 

 

 

                                                           
38 http://www.binderholz-
bausysteme.com/fileadmin/books/de/Brettsperrholz%20BBS%20125_BBS%20XL/index.html#/2/ (Hämtat: 
2013-03-21) 
39 http://www.binderholz-
bausysteme.com/fileadmin/books/de/Brettsperrholz%20BBS%20125_BBS%20XL/index.html#/2/  
(Hämtat:2013-03-21)  

http://www.binderholz-bausysteme.com/fileadmin/books/de/Brettsperrholz%20BBS%20125_BBS%20XL/index.html#/2/
http://www.binderholz-bausysteme.com/fileadmin/books/de/Brettsperrholz%20BBS%20125_BBS%20XL/index.html#/2/
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Bild.7 Industrial visible quality  

 

Domestic visible quality 

Synlig yta i bostad kan man välja att ha som ensidig eller dubbelsidig. Här väljs lameller av 

AB-kvalitet.40 Denna typ tillämpar man inte bara i bostäder utan också i kontor och skolor. 

Det översta lagret är oftast byggt av gran, tall, douglasgran eller lärk. Man kan välja att 

specialbehandlad dessa ytor med träimpregnering, samt impregnering mot olika insekter och 

mot brand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild.8 Visar hur synlig CLT inomhus kan se ut  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bild.9 Synlig träyta i sovrum 

                                                           
40 http://www.binderholz-
bausysteme.com/fileadmin/books/de/Brettsperrholz%20BBS%20125_BBS%20XL/index.html#/2/ 
(Hämtat:2013-03-08)  
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4 Transport och montering  

4.1 Transport 

Transport av CLT-element sker i täckta lastbilar eller i öppna lastbilar om elementen är 

förpackade i plastfolie. 41Det som avgör hur de levereras är omständigheter kring 

arbetsplatsen och vädret. Helst skall de direkt från transportbilen monteras om vädret, 

utrustning samt bemanning tillåter det.42Det är ytterst viktigt att transport av element sker utan 

några skador eller nersmutsningar. Viktigt är också hur man lastar på och av dessa element. 

Avlastning ska ske endast enligt leverantörens förskrifter och av personal som har erfarenhet 

och kompentens kring detta. Man ska använda sig av mobilkran/semimobilkran, traktorlastare 

och byggkran. 

När man transporterar väggelement är det viktigt att den synliga ytan är vänd uppåt. Däremot 

när man transporterar takelement så är det synliga ytan vänd nedåt, förutom den första 

element som lastas. Den ska vara vänd uppåt så man undviker smuts.43 Element ska komma 

på plats som kunden beställde dem utan några skador eller liknande. 

 

 

       

   Bild.10 Transport av CLT-element  

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 http://www.binderholz-   
bausysteme.com/fileadmin/books/de/Brettsperrholz%20BBS%20125_BBS%20XL/index.html#/2/ 
42 http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1334 (hämtat:2013-03-08) 
43 http://www.binderholz-
bausysteme.com/fileadmin/books/de/Brettsperrholz%20BBS%20125_BBS%20XL/index.html#/2/ 
(Hämtat:2013-03-08) 

http://www.binderholz-/
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1334
http://www.binderholz-bausysteme.com/fileadmin/books/de/Brettsperrholz%20BBS%20125_BBS%20XL/index.html#/2/
http://www.binderholz-bausysteme.com/fileadmin/books/de/Brettsperrholz%20BBS%20125_BBS%20XL/index.html#/2/
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Ibland går det inte som man har planerat och monteringen kan inte ske direkt från lastbilen 

och då är det viktigt att vet hur man lagrar dessa element för att undvika skador, 

missfärgningar och annat. 

Detta ska man ta hänsyn till under lagring: 

  Distanser ska läggas mellan element (se bilden nedan) 

 Undvika tippning  

 Demontera förpackningsfolie för att undvika kondens 

 Ha ett markavstånd för att undvika stänkning från regn och stigande fukt från marken 

 Vid längre lagringstid ska man lägga ytterligare med distanser för att undvika 

krympning 

 Alltid skydda från vädret44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur.16 visar lagring och hantering av CLT-element  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 http://www.brettsperrholz.org/publish/binarydata/Brettsperrholz/downloads/stghb_brettsperrholz-
hinweise.pdf (Hämtat:2013-03-08) 

http://www.brettsperrholz.org/publish/binarydata/Brettsperrholz/downloads/stghb_brettsperrholz-hinweise.pdf
http://www.brettsperrholz.org/publish/binarydata/Brettsperrholz/downloads/stghb_brettsperrholz-hinweise.pdf
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4.2 Montering  

Det första som ska göras vid montering är att upprätta en montageplan och den ska 

leverantören och konstruktören gemensam anordna. I den planen ska vikt och 

montageordning stå. Vikt på element varierar med olika typ av trä och antal lager av brädor.  

CLT- element tillverkade av gran har vikten 470kg/m3 och av lärk 590kg/m3.45 Hur man 

använder strävning vid montering av väggelement ska också framstå i montageplanen. 

Vikt av element är avgörande vid val av lyftmedel man ska använda under monteringen.  Att 

element är så pass lätta gör att man använder sig av allt från minikran till tornkran.46 Vissa 

gånger så kan de lyftas för hand också. Att man inte är i behov av stora lyftmedel underlättar 

också för åtkomlighet till byggplatsen.  Man är inte alltid i behov av att ha provisoriska vägar 

och stora ytor att röra sig på.  Som till exempel vid montering av prefabricerat betongelement. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild.11 En tornkran som används för montering av CLT-element  

 

CLT-element levereras oftast just-in time, men kan vid behov också lagras. Därför är det 

också viktigt att veta hur man ska skydda element under monteringstid. Det vanligast sätt är at 

bygga ett tält runt hela byggnaden, det är ett lite dyrare alternativ men är hållbart. Naturligtvis 

kan man skydda det på annat sätt också, såsom att man bygger provisoriska tak och lyfter på 

det vid oväder, men det är inte så vanligt metod.  

 

 

 

    

                                                           
45 http://www.baubook.at/m/Daten/Bilder/Infos/P0333_BBS_Flyer_de.pdf (Hämtad: 2013-04-24) 
46  Personlig intervju med Pierre Landel Projektledare/konstruktör Fristad Bygg AB 

http://www.baubook.at/m/Daten/Bilder/Infos/P0333_BBS_Flyer_de.pdf
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Bild.12 Montering av byggtält för väderskydd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild.13 Provisoriskt tak för skydd av byggnad under montering  

Montering av väggar och bjälklag gjorda av CLT utförs på det sättet att man använder sig av 

skruvar, spikar, limtränitar, dymlingar, bultar samt vinkeljärn.47 Det behövs inga avancerade 

verktyg för att få de elementen på plats. Man använder sig av vanlig traditionell skruvdragare 

och hammare. 

Vid montering är det viktigt att man börjar från en rätt avvägd syll. Blir det fel vid syllen så 

kommer det att påverka konstruktionen, och att justera dessa element i efterhand kommer inte 

vara möjligt.48 Alla element har en lyftstrop eller lyftöglor som ska underlätta monteringen, 

därefter använder man stag för ett provisoriskt stöd för väggar. Monteringstid beror på 

utrustning och byggnadens storlek men enligt en tumregel tar det ungefär en dag per 25 

element.49 

  

     

                                                           
47 Crespell & Sylvain, 2008 
48 http://www.klhscandinavia.se/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=37&lang=sv 
(Hämtat:2013-03-08) 
49 http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1334 (Hämtat:2013-03-08)  

http://www.klhscandinavia.se/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=37&lang=sv
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1334
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Bild.14 Väggstag för provisoriskt stöd av element 

 

 

 

                                 

 

 

 

Bild.15 Lyftstrop för lyftning vid montaget  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild.16 Visar en annan typ av lyftstrop 
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5.0 Prefabricerat betongelement 

Betong är ett material som består av cement, vatten, ballast och tillsatsmedel. Som 

byggmaterial är betong ett tungt men väldig långvarigt byggmaterial.50 Betong klarar stora 

spännvidder och kan uppta stora laster. I kombination med stål och järn är det ett svårslaget 

material. Bygger man med betong så finns det olika alternativ att välja på, antagligen så gjuter 

man direkt på plats eller man använder Prefab element istället. När man använder sig av 

betong så kan man direkt gjuta väggar, stomme platta mm direkt på plats eller så kan man 

göra det också i en fabrik där miljö är torrare och ibland bekvämare att arbeta i.  

Prefabricerat betongelement tillverkas i fabriken som har torrare miljö och det är mer 

bekvämare att arbeta i. Det är bättre ur kvalitet och kostnadssynpunkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild.17 Här ser man gjutning av ett betong element i fabriken  

 

Prefabricerade betongelement är ledande när det gäller Prefab industri. Det är först och främst 

på grund av den långvariga erfarenhet som man har av betongelement. Därför har 

prefabricerat betongelement ett stort försprång gentemot till andra prefabricerade element som 

är tillverkade av ett annat material.51 Betong Prefab industri jobbar så att de projekterar 

samtidigt som de producerar. Detta försvårar arbete för en Prefabkonstruktör och gör det svårt 

att hålla den uppsatta tidsplanen.52 

Prefabricerad stomme delar man i två olika systemer, det ena är pelarebalkssystem och den 

andra  är bärandeväggsystem. Vilka av dessa två system som ska användas beror helt på i 

vilket syfte det ska byggas. Bygger man en industrihall då används pelarebalksystem. I 

bostadshus därmot används bärande ytterväggare och bjälklag.53 

                                                           
50 www.byggamedprefab.se (Hämtat; 25.03.2013) 
51 Andersson David, 2005 (Prefabricerade väggelement med pelare- och betongstomme examensarbete 
Konstruktion och Träbygge, Luleå) 
52 Andersson David, 2005 (Prefabricerade väggelement med pelare- och betongstomme examensarbete 
Konstruktion och Träbygge, Luleå) 
53 www.byggamedprefab.se (Hämtat; 25.03.2013) 

http://www.byggamedprefab.se/
http://www.byggamedprefab.se/
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5.1 Användningsområde 

Prefabricerat betongelement har brett användningsområde från bostadshus till infrastruktur. 

Ett bostadshus med prefabricerat betongelement består av bärande ytterväggar och bjälklag. 

Dessa väggar kan vara sandwichväggar eller enbart massiva betongskiva.  

Bjälklag är av håldäck, massiv bjälklag eller av plattbärlag som kompletteras med en 

pågjutning senare på arbetsplatsen. 54  

 

Massiva väggelement 

 

 Innerväggar finns i tjocklek 160,200 och 220 mm. 

Lägenhetsskiljande väggar tillverkas i 200 mm och med 

denna tjocklek uppnår man ljudklass B.55 

 

 

 
 
 
 
 

Figur 17. Massiv väggelement  

 
 
 Sandwichvägg  

Sandwichvägg består av två betongskivor och ett lager 

av isolering som ligger mellan de två betongskivorna. 

Denna typ av väggelement ger optimalt ljud - och 

värmeisolering.  Isoleringen är på 200 mm och 

betongskivorna är på 70 mm. 

 

 

 

Bild.18 Sandwichväggar  

 

 

 

 

                                                           
54 http://www.byggamedprefab.se/produktredovisning/stomsystem-till-hus/bostadshus.html 
(Hämtat:25.03.2013) 
55 http://www.heidelbergcement.com/NR/rdonlyres/5FE8BB5F-B7B6-4DBE-8B26-
DE46DBC4F7A7/0/Massivv%c3%a4gg.pdf (hämtat:25.03.2013) 

http://www.byggamedprefab.se/produktredovisning/stomsystem-till-hus/bostadshus.html
http://www.heidelbergcement.com/NR/rdonlyres/5FE8BB5F-B7B6-4DBE-8B26-DE46DBC4F7A7/0/Massivv%c3%a4gg.pdf
http://www.heidelbergcement.com/NR/rdonlyres/5FE8BB5F-B7B6-4DBE-8B26-DE46DBC4F7A7/0/Massivv%c3%a4gg.pdf
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5.2 Transport och montering av prefabricerat betongelement 

5.2.1 Transport  

Transport av prefabricerade betongelement kan ske på olika sätt -antagligen via järnväg eller 

på vanlig landsväg. Element som är 24 meter långa är inget problem att transportera på vanlig 

landsväg. Ska man transportera element som är större än de normala längderna och bredderna 

så ska man ha ett speciellt transporttillstånd. 56 

Alla element som ska transporteras sker enligt just-in-time metoden.57 Och det är av extremt 

vikt att element transporteras i rätt ordning så att mottagare får rätta element på plats, så att 

arbetet kan flyta på utan hinder. 

 

5.2.2 Montering  

Montering av prefabricerat betongelement ska ske i rätt ordning. Eftersom varje element är 

unikt är det av stor betydelse att de levereras i rätt ordning också. För montering av dessa 

element använder man en vanlig mobilkran. Här avgör vikten på element hur stor mobilkran 

som ska användas d.v.s. vilk lyftkapacitet kranen ska ha. 

Prefabricerade betongelement är tunga och väger allt från två till tio ton.58 Därför är det ytterst 

viktigt att marken där mobilkran ska stå har en bra bärighetsförmåga, och lika viktigt är hur 

mobilkran ska kunna komma fram utan att säkerheten runt omkring bli påverkad.59 En 

provisorisk väg med ett bra underlag är ett krav. Är arbetsplatsen svåråtkomlig så kan det bli 

höga kostnader jämfört med en arbetsplats där man lättare kan komma fram med utrustning 

och material. 

Ett viktigt moment är att planera i tid var mobilkranen ska stå under monteringen. Om 

möjligheter finns då ska man placera mobilkranen så att den når alla sidor av huset utan att 

den behöver flyttas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56 J.Antonsson ,M .Hansson , 2008 ( Prefabricerade väggelement – metodanalys och tidsstudie , examensarbete 
Lund) 
57  Personlig intervju med Christer Johansson, projektledare på Abetong Falkenberg 
58 Personlig intervju med Christer Johansson, projektledare på Abetong Falkenberg 
59 Personlig intervju med Christer Johansson, projektledare på Abetong Falkenberg 
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Bild.19 Här ser man mobilkran under monteringsskede  

 

För att undvika rasrisker under montering så sätter man två stag per element. Här under följer 

mer av verktyg som ska finnas med under monteringen. 

– Brytspett 

– Kofot 

– Bocknyckel för armeringsjärn 

– Vinkelslip  

– Svetsutrustning 

– Stege 

– Underläggsbrickor 

– Avvägningsinstrument 60 

 

 

 

 

                                                           
60 http://www.byggai.se/Sidor/Filer/0025-36GSC7.pdf (Hämtat:25.03.2013)  
 

http://www.byggai.se/Sidor/Filer/0025-36GSC7.pdf
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  Bild.20 Stagning av väggar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Stämpning av bjälklag.  
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6 Hyttkammaren, Falun 

 

Byggfakta: Kv. Hyttkammaren 

 

Byggmetod: Prefabricerade massivträelement (CLT)  

 

Beställare: Kopparstaden AB 

 

Byggentreprenör: HMB Construction 

 

Arkitekt: Modo Arkitekter 

 

Stomleverantör: KLH Scandinavia 

 

Total projektkostnad: 88 852 kkr. (exkl. bidrag) 

 

Total produktionskostnad, BOA:24 952 kr/m2 (exkl. bidrag) 

 

Årshyra per kvm: Snitt 1150 kr/kvm 

(infos hämtad från; Bygg stort och spännande i trä; Henrik Janols, Högskolan Dalarna ) 

Kv. Hyttkammaren är en byggnad som var första steget av denna typ byggteknik för många av 

de inblandade aktörerna.61 Byggnaden är gjord av ett massiv träelement (CLT-element) 

stomme och detta medförde en stor utmaning för dem inblanda aktörerna. 

 

 

Hyttkammaren ägs och förvaltas av Kopparstaden AB i Falun och total boyta är 3572kvm. 

Huset består av 46 lägenheter och har 3-4 våningar samt en inredningsbar vind samt 

gemensam tvättstuga, garage och gårdshus. För att utnyttja ytan maximalt valde man att 

bygga p-platser under jord. 62 

Figur.19 Vinnande förslag av Hyttkammaren ritat av Mondo Arkitekter  

 

                                                           
61 Janols Henrik, 2008 
62 Stehn Lars, 2008 
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Bild.21 Innegård på Hyttkammaren  
 

Det som gör denna byggnad intressant är att den är en av få byggnader i Sverige som är byggd 

med Cross-laminated timber (kross limträ), d.v.s. massiva träelement. Grunden och källaren 

är byggda av betong medan stommen är gjord av CLT.  

När Kopparstaden bestämde sig att bygga i trä var det många aktörer som blev intresserade av 

projektet, inte minst en av Österrikes största CLT tillverkare KLH. Efter ett besök av 

Kopparstaden AB-ledningen på deras fabrik i Österrike så var det klar att det är KLH som ska 

stå för leverans av stommen. Medan HMB Construction var generalentreprenör och ansvarade 

för hela projektet.63 

Stommen som levererades var färdig för montage. Det som återstod var komplettering med 

ytterpanel, isolering och invändigt beklädnad. Hålrum för fönster och dörrar var redan 

utsågade i fabriken, man hade möjligheten att beställa också urfräsning för elinstallationer. På 

grund av att man beställde CLT-element innan projekteringen av hade kommit så långt i 

projekteringsskedet så fick man göra det i efterhand direkt på arbetsplatsen. Senare skulle det 

visa sig att arbetet hade betydligt förenklats om urfräsning hade gjorts i fabriken. Man fick 

tänka till extra, inte minst hur byggnaden ska klara av ljud och brand krav.64  

När det gäller brandkrav var brandmyndigheterna med under projektets gång och granskade 

handlingarna. Granskningen var extra hård på grund av att man inte hade vana att behandla 

dessa typer av byggnader. För att klara av brandkrav så har en del av fasaden klätts med 

minerit, och en annan del har brandskyddsimpregnerats. Varje lägenhet fungerar som egen 

brandcell och är beklädd med KLH:s ytskiktpanel. Eftersom trapphus räknas som 

utrymningsväg har man strikta krav hur ytskikt ska se ut. Därför var man tvungen att klä alla 

väggar med brandgips.65  

 

 
 

 

 

 

                                                           
63 Stehn Lars, 2008 
64 Stehn Lars, 2008 
65 Stehn Lars, 2008 
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Figur.20 Visar fasaduppbyggnaden. Rödfärg-minerit, Orangefärg- brandskydds impregnerat, 

Gulafärg-vanligt trä  
 

När det gällde ljudkrav medförde det också lite ändringar på husets utformning.  

Kopparstaden gjorde ett smart drag i början när de avgränsade sig i detaljplanen i antal 

våningar och inte på en viss höjd. Detta skulle visa sig vara ett bra drag. Om det var 

skicklighet eller tur kan diskuteras.66  

Att svenska ljudkrav är högre än de Österrikiska medförde att KLH var tvunget att hitta ett 

bjälklag som kunde klara de krav som ställdes. Man började tillsammans med entreprenören 

att titta på olika lösningar och prova sig fram genom att bygga ett bjälklag på 40 m2. När de 

uppnådde ett bjälklag med tjocklek på 500 mm så visade sig att det klarade både tekniska och 

praktiska  krav.67 Detta tjocka bjälklag medförde att byggnaden blev lite högre än man tänkt 

från början . Men inte bara höjden blev ändrad utan också ytterväggarna påverkades av 

ljudkravet.  

Huset är tre respektive fyra våningar högt så den högre del av huset har också tjockare väggar 

än vad man hade räknat med från början .Det medförde att väggelement hängde lite över den 

projekterade källarbetongväggen. För att få återgärda detta fick man jämna källarens ytterkant 

med isolering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 Stehn Lars, 2008 
67 Stehn Lars, 2008 
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6.1 Område- och arbetsplatsbeskrivning 

 
Kopparstaden AB fastigheter ligger oftast lite i utkanten av Falun, men bolaget var länge på 

jakt efter mer centralt belägen och byggbar mark. När man till slut hittade det var valet lätt att 

Hyttkammaren ska ligga där. Tanken från början var att denna unika byggnad ska ligga mer 

centralt eftersom man ville satsa på mer exklusivt boende. Mark som Hyttkammaren skulle 

byggas på var en gammal rivningstomt. Så marken bestådde av flera olika jordarter och 

fyllningar. Grundritningar var av stor vikt för vidare byggande, eftersom anslutningsdetaljer 

ska stämma av varandra.68  

 

 

Har man goda möjligheter att komma till arbetsplats med material och redskap, då har man 

också goda möjligheter att hålla platsomkostnader nere. Platsomkostnaderna för hela 

Hyttkammaren gick ungefär på sju millionen kronor. Stor del av kostnaderna gick till redskap, 

lyftmedel, ställningar och etablering. Det är just detta som är väldigt intressant och se hur 

dessa kostnader ser ut om man hade valt annan byggteknik. Detta kommer att framgå mer 

detaljerat i kapitel slutdiskussion, där jag kommer ta upp olika kostnaderna för olika tekniker 

men enbart de kostnader som uppstår fram till byggnaden är färdig monterad. 

 

Bygger man med prefabricerade element är man i behov av en kran under hela byggandet. 

Bygger man i ett tättbebyggt område så kan det var svårt att komma till på arbetsplatsen, och 

vissa gånger så måste man hyra mark eller stänga av en trafikerad väg för att komma åt med 

kran.69 Allt detta medför extra kostnader som påverkar platsomkostnaderna. 

 

Att Hyttkammaren ligger centralt har sina för- och nackdelar vad gäller åtkomligheten till 

byggarbetsplatsen. Som till exempel en fördel var att man kunde använda sig av den redan 

befintliga väg som sträcker sig längs framsidan av byggnaden och på det sättet var man inte i 

behov av en stor, provisorisk väg. Men sedan finns en liten nackdel, eftersom det finns 

byggnader som ligger runt omkring Hyttkammaren så hade man begränsad yta att röra sig på. 

Bakom byggnaden på innegården placerade man sexmannarbodar och verktygcontainers, 

samt en spårbunden kran (spårbunden dvs. en tornkran som är monterad på räls, se bild.29) 

som användes under hela monteringen. Att man använde spårbunden kran underlättade 

monteringen betydligt eftersom man lätt kunde flytta kranen. Man hade även en liten 

provisorisk väg på innegården för att underlätta för lastaren och lastbilar som transporterade 

CLT- element. På bild.30 så framgår det mer detaljerat om olika placeringar.  

                                                           
68 Janols Henrik, 2008 
69 Personlig intervju med Pierre Landel, projektledare/Konstruktör Fristadsbygg AB 
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Bild.22 En spårbunden kran som användes för montering av Hyttkammaren  
 

Men hur skulle allt detta se ut om man hade valt att bygga Hyttkammaren med prefabricerat 

betongelement? Skulle man fortfarande kunna använda sig av det lilla provisoriska väg som 

man hade på innegården eller skulle man vara tvungen att förstärka denna väg med tanke på 

betongelementens tyngd. Vad skulle kostnaderna bli då? 

 

Här under ska jag ge en illustration hur detta skulle kunna gå till enligt mig och mina 

kunskaper om teknik och område. 

  

Att betong är tyngre än trä är ingen hemlighet, det betyder också att prefabricerat 

betongelement är tyngre än CLT-element. På grund av betongelementens tyngd kan man inte 

handskas med dessa element hur som helst, det krävs stora åtgärder, säkerhet och försiktighet. 

Man skulle behöva förstärka den provisoriska vägen om man vill placera mobilkran på 

innegården under monteringen. Mobilkranen måste stå på en stadig markyta för att kunna 

arbeta utan hinder. För att förstärka den provisoriska väg då krävs det att man lägger flera 

lager av sten och makadam och packar den ordentligt. När det kommer till montering så måste 

vi använda oss av en mobilkran. I detta fall en kran med 90 tons lyftkapacitet skulle räcka, 

men enbart om det möjligt att placera den på innegården dvs. på samma ställe som tornkranen 

var placerad (se bild.30, numrering 2). 
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Eftersom det finns byggnader runt omkring skulle det försvåra för en mobilkranförare att 

utföra arbete på ett snabbt och framför allt säkert sätt. Så att minska monteringstid och 

därmed också kostnaderna kan man i så fall hyra mark (se på bilden.30, numrering 1) av 

kommunen som ligger nära till byggnaden och ta en mobilkran med högre lyftkapacitet och 

längre räckvidd för att montera den första delen av byggnaden. För att kunna montera andra 

delen av byggnaden vore det möjligt att stänga av lokalgatan och placera mobilkranen där. 

Alla dessa omständigheter skulle medföra olika kostnader. Först kostnader för att hyra mark 

samt kostnader för att använda sig av en mobilkran med högre lyftkapacitet och längre 

räckvidd. Men eftersom man har hyrt mark redan från kommunen för tiotusen kronor där man 

har placerat bodar (se bild.30 numrering 3),70 då skulle de kostnaderna enbart förändras om 

man väljer att hyra ytterligare mark och om byggtiden skulle bli längre. För att stänga av 

lokalgatan så måste man ansöka om det hos kommunen och det kostar pengar och tar tid.71 

Om det är en gata som inte går att stänga av då får man kanske titta på andra lösningar. En av 

de lösningar vore att arbeta nattetid när gatan inte är så trafikerad. Man ser att olika tekniker 

kan påverka kostnader på olika sätt. 

 

 

 

 
1. Hyra mark för 

mobilkran 

 

2. Placering av 

tornkran 

 

3. placering av 

Bodar  

 

4. hyttkammaren 

 

5. Lokalgatan 
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Bild.23 En överblick på område av Hyttkammaren 

 

 

 

                                                           
70 Personliga informationer Håkan Hälling (f.d. VD HMB Construction, Falun) 
71 Personlig intervju med Pierre Landel, projektledare/Konstruktör Fristadsbygg AB 
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7.0 Tekniska data och kostnaderna för Hyttkammaren byggd med CLT och med 

prefabricerad betongelement 

 

7.1 Stomme av CLT  

Här under framstår uppgifter vilka typer av väggar och bjälklag man använde till 

Hyttkammaren. Dessa data är till för att utomstående ska lättare kunna se skillnader mellan 

stomme uppbyggd med CLT och stomme uppbyggda av Prefab. Betong element som kommer 

framgår i nästa avsnitt.  

(Alla uppgifter under om stomme är tagna från K-ritningar K25.6-003 ,som jag fick av 

Kopparstaden AB) 

 

Väggar 

Bärandeytterväggar består av typ 1: 

 
Figur.21 visar bärandeyttervägg av typ 1  

 

Bärandeytterväggar typ 2: 

 

 
 
Figur.22 visar bärandeyttervägg av typ 2  
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Lägenhetsskiljande typ 1 (Brandklass R60) vägg  

 

 
Figur.23 visar lägenhetsskiljande vägg av typ 1  

 

 

Lägenhetsskiljande vägg typ 2 (Brandklass R90) består av: 

 

 
Figur.24 visar lägenhetsskiljande vägg av typ 2  

 

 

Bärande innervägg typ 1 består av:  

 

Figur.25 visar bärande innervägg av typ 1  
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Bärande innervägg typ 2 består av:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur.26 visar bärande innervägg av typ 2  

 

Bjälklag  

 

 

Figur.27 visar vånings bjälklag av typ 1  

 

Figur .28 visar bjälklag av typ 2  
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Figur .29 visar bjälklag av typ 3  

 

 

Figur .30 visar badrum bjälklag av typ 4  

 

Figur .31 visar bjälklag för lägenheter av typ 5  

 

 

 

 

 

 

 

Figur .32 visar vindsvåning bjälklag av typ 6  
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7.2 Stomme av Prefabricerad betongelement (illustrerad) 

Här under så har jag illustrerat vägg- och bjälklagstyper om Hyttkammaren skulle vara byggd 

med prefabricerat betongelement. För att få en rättvis jämförelse av platsomkostnader så valde 

jag att titta närmare vilken typ av väggar och bjälklag man skulle kunna välja. På det sättet 

kan man bestämma monteringstid, etablering, resurser samt olika verktyg som ska användas 

under monteringen. Alla dessa faktorer spelar en avgörande roll för platsomkostnader. Jag 

valde att använda en av vanligaste använda väggkonstruktionerna för ett flervåningshus. Detta 

kommer medföra en liten fördel för senare arbete när det gäller komplettering av denna 

konstruktion. 

 

Väggar 

Bärandeytterväggar består av: 

Utvändig beklädnad typ av puts 

Sandwichelement 70 btg+170 isolering + 110 btg = 350 mm  

Invändning beklädnad  

 
Figur.33 sandwich väggelement 

 

 

 

 

Lägenhetsskiljande vägg består av: 

220 mm oisolerad betong  

Invändig beklädnad  

 

Trapphus väggar består av: 

220 mm oisolerad betong 

Invändig beklädnad  

 

 

 

Figur.34 massivbetongelement för lägenhetsskiljande väggar och trapphus  
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Bjälklag  

Massiv lättbetong bjälklag på 230 mm med ingjutna avloppsrör  

Bjälklag badrum 

Klinker 

En gipsskiva 13 mm 

Massiv lättbetong 230 mm 

  

  

 

 

 

  

Figur.35 massivbjälklag med ingjutna avloppsrör 

 

 

Bjälklag lägenheter 

230 mm oisolerad lättbetong 

Dämpningsmatta    

Parkettgolv/plastmatta  
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Figur.36 En oisolerad massiv lättbetong bjälklag med ingjutna avloppsrör sett ovanifrån 
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7.3 Olika kostnader för Hyttkammaren  

I detta kapitel anges olika kostnader för respektive byggteknik som användes under den tiden 

det tog för att få byggnaden monterad. Här tog jag enbart de siffror och saker som är i ramen 

av min avgränsning och som är intressanta för jämförelse och slutdiskussion.  

En av de viktigaste sakerna är att man ska kunna komma till byggplatsen med material, 

resurser och annat utan några problem eller hinder. Olika byggtekniker kan medföra olika 

kostnader och krav på åtkomlighet. Är det tunga maskiner och element som ska fram då 

behövs också stadiga och säkra vägar som man kan köra på. När man byggde Hyttkammaren 

använde man sig enbart av en liten provisorisk väg på innegården och denna kostnad gick på 

29 000 kr. Man hade också en lokal väg till förfogande. Man hade tur i detta projekt och 

behövde inte lägga stora pengar på provisoriska vägar. Men det hade sett annorlunda ut om 

man hade byggt med prefabricerat betongelement. Med tanke på elementens tyngd och storlek 

så hade man säkert behövt förstärka vägen på innegården så mobilkranen kunde stå stadigt 

och säkert. En förstärkning av den provisoriska vägen på innegården skulle ha inneburit att 

kostnaderna skulle öka. Att förstärka en väg kräver att man lägger flera lager av 

beläggningsmaterial, som makadam 0/90 mm – kostar 56 kr/ton, och makadam 11/16 mm 54 

kr/ ton. Samt eventuella maskiner som behövs till arbete av provisorisk väg.( se nedan)  
 

Vid behov till förstärkning av provisoriskväg på innegård tillkommer kostnader för 

beläggningsmaterial och maskiner: 

Makadam 0/90 mm – 56 kr/ton 

Makadam 11/16 mm - 112 kr/ton  

Vält c 141 4,3 ton -2097 kr/dygn 

Grävmaskin - 980 k/timme  

Lastare – 600 kr/timme 

För etablering av Hyttkammaren hade entreprenören valt att använda sexmannarbodar med 

wc/dusch som kostade 258kr/ per arbetsdag, så bodkostnader gick på 350 000 kr för hela 

projektet. Eftersom jag är intresserad enbart av väggar och bjälklag och inte tar någon hänsyn 

till schaktning, pålning och annat, så jämför jag enbart kostnader för bodar som användes 

under den tiden som det tog för att få byggnaden färdigmonterad. Det tog entreprenören med 

leverantören av CLT-element sju veckor att montera byggnaden klart (i de sju veckor är även 

platsbyggt tak inräknat). Bodkostnader för den tiden hade varit 18 060 kronor om man hade 

valt att ha enbart två sexmannarbodar med wc/dusch. 

Hade man byggd samma byggnad med prefabricerat betongelement skulle monteringen ta 

tolv veckor, som i sig skulle medföra bod kostnader på 30 960 kronor. Denna kostnad är 

uppskattad efter min egen illustration och genom mina intervjuer med folk som är insatta i 

branschen (Tabell 10)  

Montering är nästa moment som man ska jämföra kostnader. Denna är en viktig del men som 

också kan vara kostsam. För montering av Hyttkammaren har man haft en spårbunden tornkran 

som man har placerat på innegården. Enligt uppgifter som jag har fått från entreprenören så har 

lyftmedelskostnaderna uppgått till 1 150 000 kr. Detta för hela projektets gång och alla lyftmedel 

som man använde. Återigen är jag intresserad enbart av monteringen av stomme. CLT-element är 
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lätta så man kan använda en tornkran med en lyftkapacitet på sex ton. En sådan tornkran kostar 

1800 kr/arbetsdag plus 35 000 kr för etablering av tornkranen. Detta skulle medföra en kostnad på 

98 000 kr med etablering av kranen inräknat. Dessa kostnader avser endast de sju veckor som det 

tog för att montera klart byggnaden.  

Man får tänka sig att det är inte bara en kran som ingår i ett monteringsskede, utan man måste 

också ha en ställning som ska underlätta monteringen. Men eftersom man ska använda samma 

ställning för vidare arbete så valde jag att enbart titta vad ställning kostnaden gick på, och det var 

1 300 000 kr för hela projektet. Denna siffra är har jag fått ifrån entreprenören. (tabell 9)  

 

Kostnader och redskap ser annorlunda ut vid Prefab betongelement monteringen. Här behöver vi 

en mobilkran som ska klara att lyfta betongelement som väger mellan fem och tio ton. Den ska 

också stå på en stadig markyta. För att montera denna byggnad med den illustrerade 

väggkonstruktionen och bjälklagen (se 7.2) som jag har valt så skulle det behövas en mobilkran 

med en lyftkapacitet på nittio ton. Men på grund av mobilkranens placering så valde jag att ha en 

mobilkran på hundra ton. Detta för att mobilkranen inte kan placeras på innegården (se bild.30). 

En mobilkran med nittio tons lyftkapacitet skulle kunna användas, men enbart under förutsättning 

att den ska stå på innegården. Men nu ska den flyttas runt och då behövs längre räckvidd och 

större lyftkapacitet.  

En mobilkran med denna lyftkapacitet kostar ca 2500 kr/timme. Man kan se att kostnaderna blir 

höga om man använder den en längre tid. I detta fall, under de tolv veckor som jag antog 

behövdes för montage av Hyttkammaren byggd med Prefab betongelement, så skulle kostnader 

uppgå till 1 200 000 kr. De kostnaderna är mycket högre än när man byggde med CLT-element 

och använde sig av en tornkran.  

Som jag nämnde tidigare det är ytterst viktigt att mobilkranen står stadigt och säkert. Jag valde att 

placera mobilkran på marken som skulle hyras av kommunen och därifrån montera en del av 

byggnaden (se bild.30 punkt 1). Vidare skulle mobilkranen flyttas till lokalvägen (se bild.30 punkt 

5) och montera den andra delen av byggnaden. Allt detta skulle medföra extra kostnader. Hyra 

mark skulle uppgå till 2000-5000 kr under byggtid.  

 

Att placera mobilkranen på lokalväg är inte alltid lätt eller möjligt. Är det mycket trafik så kan 

man inte bara ställa en kran där och börja arbeta. Är så fallet att man inte kan stänga en trafikerad 

väg då får man ta till andra åtgärder och övergå till att arbeta sent på dagen och natten. Att arbeta 

på kvällar är inget en arbetsgivare eller arbetarna önskar sig då det medför Ob för arbetarna och 

extra kostnader för arbetsgivaren. Enligt avtal inom byggbranschen finns klara förskrifter vad som 

gäller vid Ob. Om man väljer att arbeta lite senare på dagen dvs. efter kl. 17;00, så är Ob-

ersättningen 20 % av utgående lön. Väljer man arbeta efter kl:19;00 då är Ob-ersättning 40 % av 

utgående lön och väljer man att arbeta efter kl:22:00 är Ob-ersättning 70 % av utgående lön. En 

yrkesarbetares grundlön ligger på 23 751 kr, så man kan se att det inte blir billigt för arbetsgivaren 

att ha folk på Ob under längre tid.  

För att kunna komplettera monteringen så behövs också en lift som ska underlätta för arbetarna att 

komma åt på olika ställen. En bomlift som skulle kunna användas här kostar 1595 kr/dag. Detta 

medför en kostnad av 95 700 kr under de tolv veckorna av monteringen. Men man kan utgå ifrån 

att liften inte behöver användas varje dag under tolv veckor. Så de kostnaderna kan man sänka 

med en god planering.(tabell 10)  

Jämför man Prefab betongelement med CLT-element så är det också en del verktyg och andra 

redskap som man måste ha med sig under monteringen. Detta medför också lite 

kostnadsskillnader mellan dessa två byggtekniker. Som till exempel att en betongblandare ska 

finnas under hela monteringen om man bygger med Prefab betongelement och hyr man en sådan 

så kostar det 105 kr/dag dvs. 6 300 kr för tolv veckor av montering. En svetsapparat (för Prefab 

betongelement) ska också finnas på plats och kostar 171 kr/ dag dvs. 10 260 kr för tolv veckor (se 

tabell 10). Stämp och stag är det viktigaste som ska utan tvekan vara med för att det 

överhuvudtaget ska vara möjligt att sätta igång med montering. Kostnader för dem är 4,81 kr/st. 
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Men kostnader för dessa redskap och verktyg kan man bortse från, eftersom man förväntar sig att 

företaget som är ansvarigt för montering ska ha dessa och många andra redskapen.  

Alla dessa ovan nämnda redskap och lyftmedel är beroende av personal. För montering av 

Hyttkammaren med CLT-element hade man tre montörer, en kranförare och en monteringsledare. 

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) är genomsnittstimlönen för en montör 149 kr/timme (utan 

LKP), men eftersom dessa montörer som jobbar med CLT-element, oftast är anställda som 

snickare så får de också en snickarlön, i detta fall en snickartimlön som är 205 kr/ timme 

(genomsnitt). Kostnader för tre snickare för de sju veckor montering tar är 172 200 kronor. En 

montagsledare har genomsnitt 224 kr/timme beroende på erfarenhet. Det innebär 62 720 kronor 

för hela monteringstiden. Kranförares timlön är 202 kr/timme, 56 560 kronor totalt. Kostnader för 

personal gick totalt på 291 480 kronor. (se tabell 9)  

När man monterar med Prefab betongelement brukar man ha fem till sex montörer (oftast 

betongarbetare) plus en kranförare beroende på projektets storlek. Vid illustration av 

Hyttkammaren byggt med Prefab betongelement så bedömde jag att man kan använda sig av fem 

montörer och en kranförare. Samma gäller här den timlön som jag plockade är en genomsnittslön 

för respektive yrke. Betongarbetare timlön är 201 kr/timme det ger 482 400 kronor totalt. Och en 

kranförare har samma kostnad som vid CLT-element, här blir kostnaderna på grund av längre 

monteringstid högre dvs. 96 960 kronor för hela monteringen. Kostnaderna för personal för 

montering av Prefab betongelement gick total på 579 360 kronor (se tabell 10). I alla 

personalkostnader är lönekostnadspåslag på 31,42 % inräknat enligt skatteverkets lista för 
arbetsgivaravgifter.  

En sak däremot, oavsett vilken byggteknik man väljer, man måste hyra är en verktygscontainer.  

En sådan kostar 137 kr/ arbetsdag dvs. 8 220 kr för tolv veckor (Prefab Betongelement) och 4 795 

kr för sju veckor (CLT-element). Här ser man att kostnader är lite mer än hälften för den ena 

byggtekniken än för den andra.  

Säkerheten är viktig och för att obehöriga personer inte ska beträda byggarbetsplatsen har man 

skyddsanordningar runt arbetsplatsen. Här har det inte heller någon betydelse vad det är för 

byggteknik man väljer, utan det ska finnas på plats innan man börjar med själva byggandet. 

Skyddsanordningens kostnader för Hyttkammaren gick på 78 000 kr. Likadant att arbetsplatsen 

ska hållas ren har också sin betydelse och det spelar inte heller någon roll med vad man bygger. 

Sophantering kostade här 307 000 kr, denna kostnad skulle säkert varit mindre om man hade haft 
kortare byggtid. 

Ska skyddsanordningen vara under längre tid så kostar den mer med tanke på att ett 

byggstängselelement kostar 7,50 kr/ kalenderdag. Under sju veckor för CLT skulle det innebära 

40 425 kr, och för Prefab betongelement för tolv veckor 69 300 kr. Man ser tydligt 

kostnadsskillnader mellan de två byggteknikerna.  

För att flytta olika saker på byggplatsen så använder man en lastare. En lastare med förare kostar 

ca 600 kr/ timme. Har man den under tolv veckor så blir kostnaden 288 000 kr, under sju veckor 
så blir kostnaden 168 000 kr.(tabell 9) 
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Tabell.9 visar kostnader av olika redskap/personal för den tid det tog att bygga/montera klart 

Hyttkammaren med CLT-element 

̽ Ingen stor hänsyn till de kostnaderna i senare jämförelse 

̽ Lönekostnader är med arbetsgivaravgift + sem. Ersättning enligt LKP för 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redskap/Perso

nal 

Tid Kr/arbetsdag 

Kr/kalenderdag 

Kr/timme Antal  Tot. kostnad 

Bodar 7 veckor 258 kr - 2 18 060 kr 

Tornkran 7 veckor 1800 kr + 35 000 

etabl 

- 1 98 000 kr 

̽ Snickare  7 veckor - 205 kr 3 172 200 kr 

̽ Montagesled.  7 veckor - 224 kr 1  62 720 kr 

̽ Kranförare  7 veckor - 202 kr 1  56 560 kr 

Verkt. 

Container  

7 veckor 137 kr - 1   4 795 kr 

Lastare  7 veckor - 600 kr 1 168 000 kr 

Provisoriskväg Hela proj. - - 1  29 000 kr 

̽ Skruvdragare  7 veckor 172 kr - 4 24 080 kr 

Byggtält 7 veckor   1 150 000 kr 

Stängsel 7 veckor 7,5 kr - 110 40 425 kr 

Totala 

kostnader 

    823 840 kr 
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Tabell.10 visar kostnader av olika redskap/personal för den tid det skulle tagit att bygga/montera 

Hyttkammaren med Prefab betongelement 

Redskap/Personal Tid Kr/arbetsdag Kr/timme Antal  Tot. kostnad 

Bodar 12 veckor 258 kr  2  30 960 kr 

Mobilkran (100 t) 12 veckor - 2500 kr 1 1 200 000kr 

̽ Betongarbetare  12 veckor - 201 kr 5 482 400 kr 

̽ Kranförare 12 veckor - 202 kr 1 96 960 kr 

Verkt. Container  12 veckor 137 kr - 1   8 220 kr 

Bomlift 12 veckor 1595 kr - 1 95 700 kr 

̽ Svetsapparat  12 veckor 171 kr - 1 10 260 kr 

̽ Betongblandare  12 veckor 105 kr - 1   6 300 kr 

Lastare  12 veckor - 600 kr 1 288 000 kr 

Stängsel 12 veckor 7,5 kr - 110 69 300 kr 

      

Totala 

kostnader  

    2 288 100 kr 

̽ ingen stor hänsyn till de kostnaderna i senare jämförelse  

̽ Lönekostnader är med arbetsgivaravgift + sem. Ersättning enligt LKP för 2013 
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8.0 Slutdiskussion   

I mitt arbete handlar det om två byggtekniker, en som är relativt ny på marknaden dvs. Cross-

Laminated Timber, och det andra som är etablerad och med en lång tradition dvs. 

Prefabricerad betongelement. Jag skulle genom litteratursökning och intervjuer få kunskap 

om två olika byggtekniker och dessa byggmaterial. För att det skulle vara möjligt att få ett 

rimligt och objektiv resultat så tog jag ett befintligt flervåningshus som är byggd med Cross-

Laminated Timber. Jag tog fram kostnader och handlingar som omfattar platsomkostnader, 

sedan illustrerade jag hur platsomkostnader skulle se ut om denna byggnad hade byggts på 

samma ställe med prefabricerat betongelement. De kostnader som jag inte har fått från 

inblandade i Hyttkammaren, har jag tagit från allmänna uthyrningsföretags hemsidor.  

Som jag nämnde ovan så valde jag en byggnad som är byggd med CLT-element. För att få en 

bra jämförelse valde jag att illustrera väggkonstruktion och bjälklag som skulle kunna 

användas om den byggnaden hade byggts med Prefab betongelement. Redan här finns det 

brister och en nackdel för CLT i jämförelse med Prefab betongelement. Jag valde att ha 

sandwichväggar som bärandeytterväggar. Det är en av vanligaste typen när man bygger 

flervåningshus med Prefab betongelement. Innerväggar valde jag i oisolerad massivbetong.  

Har man en byggnad som har sandwichväggar då återstår det inte mycket arbete efter att 

montaget är slutfört. Man skippar den invändiga kompletteringen på ytterväggar så som man 

måste göra med CLT-element. På det sätt sparar man tid och pengar för den 

kompletteringsdelen. Trots detta så valde jag att ha sandwichväggar så jag kunde få en så 

realistisk väggkonstruktion som möjligt. För att få en noggrann jämförelse tyckte jag att det 

var rimligt att använda ett betongelement som är vanligast. Och därför blev valet 

sandwichelement.   

Vad det gäller Cross-Laminated-Timber-teknik så är den relativ ny, särskilt här i Sverige. 

Detta medförde att jag var begränsad till litteratur. Majoriteten hittade jag på hemsidor hos 

tillverkarna av CLT samt från forskningsrapporter. Däremot prefabricerad betongteknik var 

det lättare att få fram information om samt enkelt att komma i kontakt med folk som har 

erfarenhet av denna typ av byggteknik.  

Vilken byggteknik man väljer har betydelse och det påverkar också platsomkostnader. Men 

var byggnaden är belägen kan likaså påverka kostnaderna. Min rapport är avgränsad att enbart 

behandla stomme och hur detta påverkar kostnaderna om man använder olika byggtekniker. 

Man kan säga att vikten ligger mest på etablering, montering, lyftmedel samt åtkomlighet på 

byggarbetsplatsen. I kap. 7.3 kan man se olika kostnader mellan dessa två byggtekniker. 

Transport av element och kostnader för transport i båda teknikerna står leverantören för. Det 

enda som skiljer sig är antalet lastbilar och deras antal körrundor. I dokumentationen som jag 

fick tag i står det att det var total trettio lastbilar med vägg- och bjälklagselement som 

leverarede dessa element till Hyttkammaren. Vid användning av Prefab betongelement och 

med tanke på dessa elements vikt tror jag att man inte skulle klara av att ha trettio lastbilar. 

Om ett betongelement väger fem till tio ton och den tillåtna maxvikten på en lastbil är ungefär 

40 ton, så inser man att det inte går lasta många betongelement på en lastbil jämfört med 

CLT-element. Detta är en kostnad för leverantören som de får stå för. CLT-element-

leverantörer får förmodligen lägre fraktkostnader än Prefab betongelement. Eller så behöver 

de i alla fall inte lika många lastbilar för att köra dessa element. Men jag kan inte säga exakt 

hur stor skillnaden är eller om det överhuvudtaget finns kostnadsskillnader, eftersom det 

krävs att se mer detaljerat på deras avtal med de transportföretag som de jobbar ihop med. 

Denna del kräver mera studier för att man ska kunna ge ett konkret resultat. 
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9.0 Slutsats och rekommendationer  

Min slutsats är att just i detta projekt var det billigare med CLT-element än om man hade 

byggt med Prefab betongelement. Då tänker man enbart på platsomkostnaderna kring 

etablering, lyftmedel, montage samt åtkomlighet till byggplatsen. Jag tror inte att det är 

tillräckligt för att säga att denna teknik är billigare. Jag var intresserad enbart av 

platsomkostnaderna för väggkonstruktionen och bjälklagen fram till dess man monterat 

byggnaden klart. Jag tog ingen hänsyn till andra moment som ska komplettera monteringen, 

saker såsom invändig beklädnad, utepanel, tak och annat. Hade jag räknat med dessa saker 

hade kostnaderna säkert sett annorlunda ut. Men kanske Hyttkammarens placering har gjort 

att det blev billigare med CLT-element, man hade inte de bästa förutsättningarna för att bygga 

med Prefab betongelement om man tänker på monteringen och placeringen av mobilkranen 

till exempel. När jag illustrerade att sätta mobilkran på innegården (se bild nr.30) och montera 

därifrån, så var det för svårt och det gjorde att jag fick välja ett annat ställe där jag kunde 

ställa mobilkranen. 

Efter min litteraturstudie och genom intervjuer så har jag fått mer kunskap om både två 

teknikerna och har fått reda på vad andra tycker är för-och nackdel med CLT-element 

respektive Prefab betongelement. Jag fick även reda på hur man skull gå tillväga om man 

hade byggt Hyttkammaren en gång till med CLT-element, med de erfarenheter som man har 

idag.  

Att montering av CLT-element går snabbare och är billigare än Prefab betongelement är en 

stor fördel för denna teknik. Men jag tror att i slutändan så hamnar man på samma kostnader 

om mar ser på hela projektet och inte har de avgränsningar som jag hade. Den tiden man 

vinner på monteringen förlorar man när det gäller vidare komplettering av CLT-element. 

Komplettering dvs. sätta upp invändig-och utvändig beklädnad.  

På Hyttkammaren skulle alla lägenheter förses med dubbla gipsskivor och alla håltagningar 

för elinstallationer skulle göras i efterhand. Detta kostade entreprenören pengar och tid. Det är 

en nackdel med CLT-element att det krävs en del arbete för att uppfylla ljudkrav, speciellt vad 

det gäller mellan bjälklag och väggar. Kopparstaden AB hade kunnat beställa CLT-element 

med färdiga urfrästa hål för elinstallationer, men på grund av brist på erfarenhet så valde man 

att inte göra det. Hade man gjort det så skulle man sparat en del pengar och tid. Däremot 

kunde de inte undvika det dubbla lager av gipsskivor som man har skruvat i alla lägenheter. 

Det gjorde att byggnaden klarade brandkrav BR 1 och REI 60 samt de uppsatta ljudkraven.  

Bygger man med Prefab betongelement så går monteringen långsammare men sedan krävs det 

inte mycket arbete för att hyresgästerna ska kunna flytta in, och det är här man tar igen tiden 

som man har förlorat under monteringen.  

Min slutsats är att det krävs längre undersökning och mer detaljerade studier för att ange 

vilken byggteknik som är lönsammast. Det är många faktorer som ska överensstämma för att 

få ett mer exakt resultat. Det hänger mycket på planering, åtkomlighet till byggplatsen och att 

element ska vara exakt av samma typ. Om ytterväggar vid Prefab betongelement består av 

sandwichtypen, då ska också CLT-elementens ytterväggar beställas med färdig inbyggd 

isolering. Då ”tävlar” man på samma villkor. Sedan är det också ytterst viktigt att man 

besöker arbetsplatsen ofta för att lättare kunna göra uppföljning. Jag hade inte denna 

möjlighet och det kan ha påverkat mitt slutresultat.  En annan faktor som kan ha påverkat mitt 

slutresultat är att mitt valda projekt Hyttkammaren, byggdes för fem år sedan och de 

inblandade har svagt minne av vissa saker och ting. Det försvårade för mig att komma åt 

information och dokument. 
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 Rekommendationer 

Jag tycker det är också viktigt att ställa sig frågan varför vi inte använder oss av CLT som 

andra länder gör, efter min studie så kan jag bara spekulera. Det kan vara på grund att man 

inte har några erfarenheter och man gör misstag som blir dyra. En annan faktor kan vara att 

våra ljud–och brandkrav är högre än t.ex. i Österrike. Och slutligen en tredje faktor är att vi 

inte vågar ge oss ut i det nya och okända. Det ligger i människans natur att vi använder oss av 

det vi känner oss trygga med och det som vi vet fungerar utan att tänka för mycket kring det. 

Vi är helt enkelt trygga i det som vi är vana att arbeta med. Att arbeta med en ny teknik 

innebär också en risk för entreprenören och beställaren. Entreprenören ska garantera för sitt 

arbete under en viss tid, men det är svårt att garantera för någonting som man inte har 

erfarenhet av sedan tidigare. Därför väljer man kanske oftast den traditionella byggtekniker 

eftersom entreprenören har lättare att garantera för sitt utförda arbete och vet hur man ska gå 

till väga om något händer. Man behöver inte ha en riskanalys med i anbudet.  

När jag frågade platschefen för Hyttkammaren varför han tror att vi inte bygger mer med 

CLT, var hans svar att det är för dyrt på lång sikt. Han tog direkt upp exempel med 

Hyttkammaren där de var tvungna att sätta dubbla gipsskivor för att klara brandkrav samt att 

alla håltagningar för elinstallationer som fick göras i efterhand. Håltagningar för 

elinstallationer var en miss som kostade entreprenören några tusen kronor extra. De hade inte 

beställt element med färdig urfrästa hål för elinstallationer. Detta på grund av att 

entreprenören saknade erfarenhet av CLT-teknik. 

Mina rekommendationer för framtida användning av CLT-element är att man måste få mer 

kunskap om CLT-teknik, och kanske få statliga bidrag för att bygga med denna teknik. Man 

får komma på bättre lösningar kring ljuddämpningar samt ge en tydlig redovisning för 

beställaren hur man ska gå till väga om något inträffar som t.ex. ett vattenläckage och om man 

får översvämning i lägenheten.  

Jag tycker att vi trots allt har bättre förutsättningar för CLT-teknik än många andra länder som 

redan använder CLT mycket mer än vi. Vi har goda vana att arbeta med trä och har lätt att få 

tag i det. Man får börja långsamt och försiktigt, och använda CLT i mindre utsträckning. Man 

kan ha det ihop med annan byggteknik, ha en del av Prefab betongelement eller traditionell 

träregel och sedan komplettera med CLT-element. På det sättet så kan man fortfarande ha 

levande ytor och bra andra egenskaper.  
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Figur.19 Vinnande förslag av Hyttkammaren ritat av Mondo Arkitekter (Bild hämtad från 

Bygg stort och spännande i trä; Henrik Janols, Högskolan Dalarna )2013-03-20 

Figur.20 Visar fasaduppbyggnaden. Rödfärg-minerit, Orangefärg- brandskydds impregnerat, 

Gulafärg-vanligt trä impregnerat,(Hämtad från Byggandet av flervåningshus i trä, Lars 

Stehn) 2013-03-20 

Figur.21 visar bärandeyttervägg av typ 1 (hämtad från K-ritningar K25.6-003, 

Kopparstaden.se) 2013-05-02 

Figur.22 visar bärandeyttervägg av typ 2 (hämtad från K-ritningar K25.6-003, 

Kopparstaden.se) 2013-05-02 

http://www.brettsperrholz.org/
http://www.brettsperrholz.org/
http://www.brettsperrholz.org/
http://www.brettsperrholz.org/
http://www.brettsperrholz.org/
http://www.brettsperrholz.org/
http://www.binderholz.com/
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Figur.23 visar lägenhetsskiljande vägg av typ 1 (hämtad från K-ritningar K25.6-003, 

Kopparstaden.se) 2013-05-02 

Figur.24 visar lägenhetsskiljande (hämtad från K-ritningar K25.6-003, Kopperstaden AB) 

2013-05-02 

Figur.25 visar bärande innervägg av typ 1 (hämtad från K-ritningar K25.6-003, 

Kopparstaden.se) 2013-05-02 

Figur.26 visar bärande innervägg av typ 2 (hämtad från K-ritningar K25.6-003, 

Kopparstaden.se) 2013-05-02 

Figur.27 visar vånings bjälklag av typ 1 (hämtad från K-ritningar K25.6-003, 

Kopparstaden.se) 2013-05-02 

Figur .28 visar bjälklag av typ 2 (hämtad från K-ritningar K25.6-003, Kopparstaden.se) 

2013-05-02 

Figur .29 visar bjälklag av typ 3 (hämtad från K-ritningar K25.6-003, Kopparstaden.se) 

2013-05-02 

Figur .30 visar badrum bjälklag av typ 4 (hämtad från K-ritningar K25.6-003, 

Kopparstaden.se) 2013-05-02 

Figur .31 visar bjälklag för lägenheter av typ 5 (hämtad från K-ritningar K25.6-003, 

Kopparstaden.se) 2013-05-02 

Figur .32 visar vindsvåning bjälklag av typ 6 (hämtad från K-ritningar K25.6-003, 

Kopparstaden.se) 2013-05-02 bjälklag av typ 6  

 

Dessa figurer under är ritade av mig 

Figur.33 sandwich väggelement (2013-04-20) 

Figur.34 massivbetongelement för lägenhetsskiljande väggar och trapphus (2013-05-07) 

Figur.35 massivbjälklag med ingjutna avloppsrör (2013-05-21) 

Figur.36 En oisolerad massiv lättbetong bjälklag med ingjutna avloppsrör sett ovanifrån 

(2013-05-21) 
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Tabeller: 

Tabell 1. Data för Bjälklag (Bild hämtad från www.traguiden.se) 2013-02-27 

Tabell 2. Tolerans på längd, bredd och tjocklek visas (Bild hämtad från www.traguiden.se)  

2013-02-27 

Tabell 3. Spännvidder som redovisas (Tabell hämtad från www.traguiden.se,) 2013-02-27 

Tabell 4. Bjälklagstyp för bostäder (Tabell hämtad från www.träguide.se) 2013-02-27 

Tabell 5. Combison är ett isolerande och absorberande undertak med vikten 9 kg/m2 som 

används i kontor. (Tabell hämtad från www.träguide.se) 2013-02-27 

Tabell 6. Kassetbjälklag med olika undertak (Tabell hämtad från www.träguide.se) 2013-02-

27 

Tabell 7. Olika typ av träskivor med olika skikt (Tabell hämtad från www.träguide.se) 2013-

02-27 

Tabell 8. Mått på ytterväggar (Tabell hämtad från www.träguide.se) 2013-02-27 

Tabell.9 visar kostnader av olika redskap/personal för den tid det tog att bygga/montera klart 

Hyttkammaren med CLT-element 

Tabell.10 visar kostnader av olika redskap/personal för den tid det skulle tagit att 

bygga/montera Hyttkammaren med Prefab betongelement 
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Bilagor: 

Bilaga 1- Intervju 2013-03-19 

projektledare Christer Johansson på Abetong AB, Falkenberg 

 

1. Vem ansvarar för montering för prefabricerat betongelement? 

– Det beror på vad det är för projekt. Industri så som Biltema lagret i Halmstad då monterade 

vi själva. Bostäder är det oftast att vi bara levererar. Är det mycket ytterväggar då kan vi både 

leverera och montera. Det är kunden som bestämmer, och det ska vara flytt i arbete annars 

kostar det bara massor pengar i onödan. Det kostar mellan 10000–15000 kr bara för att 

komma på plats och ställa kran. 

2. Vilken typ av kran använder ni? 

– Mobilkran är vanligast med en kran storlek mellan 90-200 ton. Storlek på projekt och 

placering avgör. 

3. Hur ser Abetong på rasrisk och lösningar till det? 

– Vi ser mycket allvarligt på det. Vi har alltid ansvaret för att våra kopplingar mellan 

elementen och mot eventuell stomme dimensioneras för rasrisken. Om vi ansvarar för 

montering då har vi även det praktiska ansvaret för rasrisken. Allt ska stagas och knytas ihop, 

genom svetsning eller gjutning på rätt sätt enligt ritningar och montage föreskrifter. 

4. Vanligast element som Abetong monterar? 

– Industri och lokaler är det mest Abetong monterar själva. Bostäder är det oftast bara 

leverans. Vi monterar 40- 50 % av det vi säljer. 

5. Vem ansvarar för utrustning och transport? 

– Abetong ansvarar för sin utrustning vid montage. Transport sköter vi också, genom att ha ett 

avtal med en transportfirma som levererar åt oss. Det mesta montering sköts just-in-time och 

därför är det viktig med bra leveranssäkerhet.  

6. Hur många arbetare på plats brukar ni har? 

– Montagelag består mellan 4-6 man plus en kranförare. Ibland behövs det bara 3 plus en 

kranförare. Allt beror på projekt och vad ska göras. Är det mycket gjutning och svetsning då 

behövs det lite mer montörer. 

7. Är du ofta på plats som projektledare? 

– I början av projektet så försöker jag vara där lite oftare, men annars en gång i veckan. Är det 

ett enkelt projekt är jag där en gång varannan vecka. 

8. Vem ansvarar för det praktiska på plats? 

– Ibland har man en montageledare från Abetong som är med och sköter det praktiska. Men vi 

har också många gånger en extern montage firma som vi hyr in och i samarbete med mig 

avgör hur många gubbar han behöver till ett vis projekt och i vilket hastighet det ska byggas. 

Ska projektet vara klar på kort tid då behöver man flera gubbar. 
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9. Har ni någon tum-regel hur många element ska monteras på en arbetsdag? 

– Ett element per timme i normala fall ibland om det är ett enkelt montage mot stål pelare 

eller liknande kan man sätta upp till 20 element på en dag, Till exempel skalväggar så kan 

man montera 20 element under en förmiddag, men då ska man också sköta ingjutningar och 

då tar det tid. 

10. Har ni egna bodar på plats och hur går etablering till? 

– Vi kräver från beställaren att det ska finnas 3-6 platser i bodar, men vissa undantagsfall så 

har vi egna bodar också. Kostnader för bodar står vi sällan för. Vi har krav att det alltid ska 

finnas vatten och el i rimligt avstånd.  Vi har med oss egna containrar med verktyg och det 

som behövs för montering.  Vi använder oss av lift, sällan av ställningar. Skyddsräcket är 

viktigt så som säkerhet kring arbetsplatsen, oftast monterar vi skyddsräcket åt andra som ska 

komma efter oss och arbeta men vi har också användning av skyddsräcket. Alla våra 

medarbetare som ska använda lift ska ha utbildning i det. 

11. Vad som ska tänkas vid montering? 

– Viktigt är det att man inte ska montera vid en vind som är över 15m/s. Sedan över det får 

man inte montera, kranföraren ihop med montage ledaren har ansvaret dock är kranföraren är 

ytterst ansvarig så om han säger att det inte går att köra så gäller det. Problem kan uppstå även 

vid 10m/s och element kan börja svepa och röra sig och då är det svårt att stoppa ett 5 ton 

element. Det är viktigt att man själv bedömer och avgör om det är farligt att montera eller 

inte, då gäller det att stoppa bygget i tid.  

 

Bilaga 2- Intervju 2013-04-16 

Platschef Björn Nilsson, NCC Halmstad 

1. Är det några skillnaden när man bygger med Prefab betongelement jämfört med 

annan byggteknik på tanken kring etablering, resurser och liknande? 

Skillnaden är att det går mindre folk åt och det behövs många bodar som står långt tid på 

arbetsplatsen. Lyftredskap ser också annorlunda ut man använder sig mest av mobilkran 

istället för semimobilkran som är fast på platsen. 

 

2. Vilken roll spelar åtkomligheter till arbetsplatser när man tänker kring 

transport/lyftmedel? 

När man bygger med Prefab betongelement då vet man att den ska fram på en bra väg, 

likadant gäller för mobilkran. Det är tunga grejer och bra provisoriskväg och åtkomlighet är 

viktigt för att uppnå de optimala säkerheterna. Sedan är det enkle om man bygger på landet 

eller i Stan där åtkomligheter är begränsade. 

 

3. Vilka sköter transport och montage? 

För det mesta så gör det betongelement tillverkarna så de ansvarar för transport och 

montering. Likadant ställer vi krav på de att de sköter sig när det gäller montering och 

rasrisker. Det är viktigt att det inte ska finnas folk två bjälklag under den våning som 

monteras 
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4. Vilka andra faktorer skiljer sig om man jämför Prefab betongelement med 

traditionell byggteknik så som platsgjutning och träreglar? 

Prefab. Betongelement är inte så känsliga för vatten så det gör inte om det regnar på dem 

jämfört om man bygger med trä. Vi byggde här (Polishuset, Halmstad) trästomme och där 

fick vi har ett tält över som skydd, och det hindrar oss eftersom man kan inte lyfta in material 

och annat utan måste rulla in det. 

Annan sak som man kan reflektera över är att när man bygger med Prefab. Betongelement då 

ska man tänka att det är inte bara försätta med byggande utan det finns en del byggfukt som 

ska torka ut och det är inte alltid lätt att bli av med. 

 

5. Hur lång tid tar en uttorkning av sådan typ byggnader? 

Det beror på typ av byggnaden och årstid. Om man tar kallt luft in och värmer det så tar det 

kortare tid att torka ut. Men om man bygger i höst och sommar då bli det lite jobbigare. 

 

6. Hur funkar det med ett avfuktningsaggregat? 

Det är hög kubikvolym och dessa aggregatet kan sänka lite fukt, men när väl kl:07:00 

byggnadsarbetare kommer på jobbet och öppnar dörrar och fönster och kör in material, så 

händer det ingenting mellan 7:00 och 16:00 ingen avfuktning sker. Så efter 16:00 börjar det 

igen att ske lite avfuktning fram till nästa morgon till byggnadsarbetare börja komma. Så det 

bli en cirkel och på 24 timmar så torkar det kanske bara 2 timmar, men kostnader uppstår för 

24 timmar som aggregatet har arbetat. Så det funkar väl inte så bra. 

 

Bilaga 3- Intervju 2013-04-19 

 Konstruktör/projektledare Pierre Landel, Fristad Bygg AB 

 

1) Hur länge har du jobbat som Projektledare? 

- Jag har jobbat som konstruktör och projektledare sedan 2005. 

 

2) Kan du ge mig en överblick hur etableringen, transport, personalstyrka ser ut 

samt vilken typ av kran ni använder er av? 

– Det beror först och främst vilka typ av projekt det är. När vi exempelvis utförde ett 

projekt i Norge som heter Vikenskog då var leverantörer inte så långt ifrån 

byggplatsen och då kunde logistiken ske ganska snabbt. Sedan det som är avgörande 

är ytan runt omkring hur mycket man har att disponera och här hade vi stora ytor där 

2-3 lastbilar kunde komma. 

– När det kommer till montering då använder vi oss av olika typer av lyftmedel från 

mini-kran till tornkran och en ställning. Viktig är om man ska montera massivt trä och 

sedan ska det kompletteras så ska man montera ställning förre man kommer med 

massiva trä.  

– Vid montering så är det 4-5 man. En kranförare, en kopplare och sedan är det 2-3 man 

upp på byggnaden. Om det lite mindre projekt då kan man vara en man mindre. 
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3) Har ni någon tum regel hur många element ni monterar på timme 

- Det varierar från projekt till projekt och viken typ av lyftmedel man har. Sedan om 

man enbart har massivt trä montage eller är det en stomme som både innehåller 

massive trä och limträ och stål. Det som är avgörande är hur lång tid det tar för att 

montera ett block. Så man kan räkna mellan 10 och 20minuter per block och det är 

oavsett om man är 3 eller 4 man. Genomsnittet kan vi säga att det tar en 30 minuter. 

 

4) Hur ser ni på rasrisker? 

– Till väggar använder vi stag och fogar samman de med fogförband som ska klara 

dimensionering av hela byggnaden, vi skruvar bara hälften av element och så gör vi 

också med bjälklag. Sedan går man tillbaka och sätter resten av skruvar. Vi bruka ha 

sådan rutin att det inte ska finnas folk under den våningen som vi håller på och 

monterar. 

 

5) Hur påverkar byggnadens läge platsomkostnader? 

– Om byggnaden som ska byggas ligger centralt då måste man kanske hyra en del av 

gata och då uppstår det kostnader gentemot kommunen. Sedan man inte har det 

utrymmen som krävs för att lagra element och då måste man montera direkt från 

lastbilens trailer och är det ett mer avancerad montage då måste trailer stå kanske ett 

dygn och det medför också extra kostnader. Det gäller också kran kostnader, kan man 

inte förflytta kranen där man behöver det så måste man använda sig av större kran som 

kostar nästan dubbel så mycket. 

 

 

Bilaga 4- Intervju 2013-04-22 

Platschef Jan Åke Nilsson, HMB Construction, Falun 

 

1. Hade du några erfarenheter innan med denna typ av byggteknik dvs. bygga med 

kross limträ? 

Jag hade inte det med KLH elementer (korss limträ element) men jag jobbade mycket med 

betong Prefab. 

 

2. Skiljer det sig mycket mellan Prefab. Betong och KL-trä element? 

Det skiljer sig mycket, det gick fortare att montera med KLH limträ element än med Prefab 

betongelement. 

 

3. Hur gick det med etablering, manskap och liknande när det gällde denna byggteknik 

som ni använder er av på hyttkammaren? 

Vi har ett manskap som vi jobbar med och vi tog de gubbar som var lediga. Men sen hade 

österrikarna egen personal som monterade dessa element. De var här under hela skedet, sista 

blockarna monterade vi själva.  
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4. Kan du ge mig en beskrivning hur arbetsplatsen såg ut med tanken kring etablering, 

kran placering, provisorisk väg och allt annat? 

Vi hade en spårbunden kran för att klara hela bygget annars hade kostnaderna varit högre, 

provisoriska vägar behövdes det inte eftersom vi hade en väg som gick längs byggplatsen. På 

det sätt var det inget speciellt. Vi hade ett 6-manskaps bodar för att klara personal styrka 

under hela bygget. 

 

5. Var ni tvungna någon gång att stänga av den väg som går längs hyttkammaren för att 

kunna arbeta i lugnt och ro? 

Nej det behövdes aldrig. 

 

6. Hur många arbetare hade ni på plats under montering? 

Vi hade 4 österrikare för montaget men sedan hade vi andra som håll på med något annat. 

Total hade vi 25 man med byggnadsställnings montörer. 

 

7. Vem ansvarade för transport och utrustning? 

Det var KLH som ansvarade för hela den delen. Hel logistiken kom från Österrike.  

 

8. Vem ansvarade för rasrisk? 

Det ligger på båda två KLH och oss. Jag skulle se till att de sköter sig och de skulle göra de 

säkerhets återgälda som behövdes. 

 

 

9. När man tänker på plats åtkomligheter finns det skillnad mellan Prefab betong och 

KL-trä element? 

Finns inga stora skillnader, betong element är tyngre men de kommer ju på plats med bilar 

både två. Sedan beror det på vad det är slags av projekt och storleken på den. 

 

10. Vad tycker du själva om KL-trä element? 

Hela montaget, jag tyckte om den. Den gick fort och skapar bra inomhus klimatet. Det som 

var negativt är att man var tvungen att fräsa in alla elinstallationer in i väggarna och man var 

tvungen at sätta dubbla gipsskivor för att klara brandkrav. Detta var ett tidgrävande jobb som 

påverkar slutkostnader. Man skulle kunna ha betonggolv istället så man klarar av ljudkravet 

lättare. Men själva byggtekniken tyckte jag funkar bra. 

 

11. Varför används det inte så mycket i Sverige som i Österrike, Tyskland Schweiz mm? 

Det bli för dyrt, slutkostnader bli för dyra helt enkelt. Den tid som man vinner på montering 

så förlorar man mycket tid och pengar på gips. Och i vårt fall fräsning av elinstallationer. 
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Bilaga 5 Platsomkostnader för hela projekt (Hyttkammaren) 

(Alla kostnader är i Svenska kronor, SEK) 
Hyra gatan och mark – 10 000 (plats för bodar) 

Bod kostnader – 350 000 

Provisorisk väg – 29 000 

El-kostnader – 500 000 

VA- kostnader – 47 000 

Skyddsanordning runt arbetsplatsen -78 000 

 Lyftkran – 1 150 000 

Traktor som hjälpte till med olika saker – 550 000 

Hiss – 205 000 

Redskap, verktyg, maskiner – 1 270 000 

Byggskydd – 7000 

Ställning – 1 300 000 

Transport (olika saker) – 423 000 

Container + sopor – 307 000 

Uppvärmning av bodar samt uttorkning – 618 000 

Total summan:6 844 000 kr 
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